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ВСТУП 



Актуальність теми дослідження. Сучасний стан соціально-

політичних відносин в України обумовлює нагальну потребу удосконалення 

політичної системи, запровадження ефективних інноваційних 

комунікативних технологій між державою та громадянським суспільством. 

Модернізація у відповідності з досягненнями демократичних країн стане 

умовою позитивних зрушень. Одним із ключових етапів нововведень має 

стати розширення прямої демократії, що дозволить залучити населення до 

політичного дискурсу, зробити його більш відповідальним, обізнаним та 

свідомим. Проте політична практика має опиратися не лише на приклад 

досвідчених демократій, а й мати надійний фундамент у вигляді виважених 

наукових узагальнень та рекомендацій. Вітчизняна політологія, логічно 

узгоджена з актуальними теоретичними здобутками світової політичної 

науки, може стати такою основою. З урахуванням таких настанов ми маємо 

спиратися на наукові підходи, що мають аплікативний характер і можуть 

сприяти як удосконаленню наукового знання, навчального процесу, так і 

соціально-політичної дійсності. 

Концепція сильної демократії Б. Барбера належить до 

партисипаторного напряму в рамках політичної науки, для якого політична 

участь є і метою політичного процесу і одночасно показником якості 

демократії, її інститутів та механізмів. Розвиваючи ідеї засновників цього 

напряму, американський дослідник пропонує нове розуміння громадянина, 

громади і держави, розробляє цілу низку рекомендацій щодо збалансування 

взаємодії громадянського суспільства і по-справжньому демократичної 

держави із збереженням усіх ключових принципів демократії, але з 

критично переосмисленим розумінням дихотомії приватного та спільного 

інтересу, індивідуального та загального блага. Логіка класичного 

лібералізму сьогодні виявляється неактуальною, насамперед, тому що не 

може винайти адекватний спосіб вирішення суспільних протистоянь, 

концепція ж сильної демократії прагне вирішити суспільний конфлікт. 

Дослідження ідей Б. Барбера може бути корисним і для української 

політичної науки, яка на даному етапі формується, виробляючи власну 



традицію, і для політичної практики через те, що сьогодні триває еволюція 

вітчизняної демократії.    

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження здійснене в межах комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації» та науково-дослідної теми філософського факультету БФ041-

01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного 

розвитку сучасного суспільства».    

Мета і задачі дослідження. Мета полягає у розкритті засад, змісту 

та особливостей концепції сильної демократії Б. Барбера, що може бути 

застосовано при дослідженні демократичних процесів в Україні. Хід 

дослідження спрямовано на вирішення таких задач: 

- визначити та проаналізувати теоретичні джерела та 

методологічні засади дослідження концепції сильної демократії Б. Барбера; 

- з’ясувати значення концепції сильної демократії Б. Барбера для 

сучасної політичної науки; 

- розкрити сутність сильної демократії як суспільно-політичного 

процесу, проаналізувати особливості політичної участі громадян в її 

контексті; 

- дослідити інституційний та інституціональний аспекти сильної 

демократії; 

- визначити можливості застосування концепції сильної 

демократії Б. Барбера при дослідженні сучасних демократичних процесів у 

світі та в Україні.  

Об’єкт дослідження – теорія демократії. 

Предмет дослідження – концепція сильної демократії Б. Барбера. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали 

системний, структурно-функціональний, інституційний, історичний, 

порівняльний методи, а також  соціокультурний підхід. Перший метод 

використовувався для підтвердження системної цілісності наукових 



поглядів Б. Барбера як узгодженої концепції. Другий - допоміг розкрити 

призначення у сильній демократії таких елементів як політична культура, 

політична освіта, демократична держава, громадянське суспільство, 

функціональну відповідність кожного з них. Інституційний метод 

використовувався для вивчення ключових інституцій сильної демократії: 

сусідських асамблей, асамблей регіонального і державного рівнів, 

державних структур, призначених забезпечувати політичну освіту громадян 

та дорадчий процес по виробленню політичних рішень. Історичний метод 

дозволив дослідити логіку розгортання суспільно-політичних подій в 

культурному контексті США, України та інших держав. Порівняльний 

метод було використано для критичного переосмислення теоретичних засад 

аналізу концепції сильної демократії Б. Барбера, на стадії виведення 

пріоритетних дефініцій категоріального апарату, у ході компаративного 

аналізу прямої і представницької форм демократії тощо. Соціокультурний 

підхід допоміг виявити соціально-політичний та культурно-історичний 

контексти формування особистості вченого Б. Барбера, системи його 

наукових уявлень, дослідити умови формування партисипаторного напряму 

у політичній науці тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

вперше у вітчизняній політичній науці здійснено комплексний 

політологічний аналіз концепції сильної демократії Б. Барбера, виявлено в 

ній теоретичні принципи та ідеї, які можуть бути застосовані при 

дослідженні демократичних процесів  у світі та в Україні. 

Наукова новизна розкривається в наступних положеннях, які 

виносяться на захист: 

- подальшого розвитку набув аналіз теоретичних джерел 

дослідження концепції сильної демократії Б. Барбера. Основними 

теоретичними передумовами формування поглядів вченого стали 

концептуальні ідеї Дж. Коула, К. Пейтмен, Дж. Бернхейма, які базуються на 

дослідженні сутності, ознак та механізмів демократії участі, що дає 

можливість критично переосмислити поняття загального блага, політичного 



рішення, прямої демократії та політичної участі; доведено, що 

партисипаторний напрям з іманентними йому перевагами, не позбавлений 

недоліків, адже надто ідеалізує політичну зацікавленість громадян, не 

враховує проблеми фінансових витрат, які виникають при запровадженні 

громадських освітніх проектів, механізмів прямої демократії тощо, нівелює 

на політичній арені такі конкурентні сили як групи інтересів, олігархічні 

клани, які імовірно чинитимуть перепони змінам, що можуть зменшити 

прибутковість їхніх кампаній та проектів, і перебільшує політичну сутність 

людини, сподіваючись на те, що вона зможе відмовитися на користь 

загального блага від ліберального ідеалу, що, безперечно, цінує свободу, 

рівність та справедливість, але нарівні з ними і приватні інтереси; 

- вперше у вітчизняній політичній науці розкрито цілісний характер 

концепції сильної демократії Б. Барбера, виявлена її внутрішня логіка та 

фундаментальні засади; досліджено зміст і особливості сильної демократії, 

функціональну відповідність її структурних елементів; проаналізовано 

базові умови політики: дію, публічність, необхідність, вибір, 

обґрунтованість, конфлікт та відсутність незалежних основ для оцінки; 

доведено, що політична участь громадянина може бути повноцінною лише 

за умов реалізації у трьох ключових аспектах: спільному обговоренні, 

спільному рішенні і спільній дії, при чому на всіх цих етапах мають бути 

максимально враховані як когнітивні зв’язки, так і емоційні складові; у 

дисертаційній роботі подане авторське визначення сильної демократії з 

урахуванням барберівського трактування, яке відображає змістовну сутність  

цієї дефініції: сильна демократія – це така форма правління, за якої 

громадянське суспільство, наділене достатнім рівнем об’єктивного знання 

та інформації від демократичної держави, спроможне, використовуючи 

легальну процедуру обговорення, приймати легітимні рішення, що 

стосуються певної соціальної спільноти (локальної, регіональної, 

загальнонаціональної), засад її існування і найбільш гострих проблем 

функціонування, та брати участь у процесі їх запровадження, контролі 

реалізації та оцінці результатів; досліджено класифікацію демократичних 



політичних режимів Б. Барбера, а саме: владну, правову, плюралістичну 

(представницькі демократії), унітарну та сильну моделі (прямі демократії); 

- уточнено інституційний та інституціональний виміри сильної 

демократії за Б. Барбером, а саме комплекс інституційних реформ, 

пов’язаних із організацією нових соціальних структур, як то сусідські 

асамблеї, об’єднання громадян на локальному, регіональному та 

загальнонаціональному рівнях з детальним вивченням їх структури, складу, 

способу обрання представників (жеребкування), ротації задля подолання 

корупції, системи оплати громадянської роботи; доведено, що ініціатива і 

референдум мають стати основними інструментами діяльності громад, а 

електронні засоби комунікації - оптимізаторами суспільного діалогу та 

здійснення прямої демократії; проаналізовано актуальні виклики прямій 

демократії, що криються у якості і характері освіти, а також способі 

використання інноваційних телекомунікаційних технологій їхніми 

власниками; 

- поглиблено дослідження такого механізму безпосереднього 

народовладдя як референдум (досвід Швейцарії), виявлені позитивні та 

негативні прояви його застосування; проаналізовані вітчизняні соціально-

політичні, історичні та законодавчі передумови для поширення прямої 

демократії; доведено необхідність удосконалення законодавчої бази, 

особливо в аспекті місцевого референдуму, який гарантований 

Конституцією України, але не регламентований окремим законом; уточнено 

цілу систему інструментів безпосереднього народовладдя на всіх рівнях, від 

місцевого до загальнонаціонального: на рівні села - вибори інспекторів 

поліції, головних лікарів, суддів; на рівні міста - прийняття стратегічних 

рішень регіонального розвитку тільки на основі рішень місцевого 

референдуму; введення муніципальної поліції та виборності низки посад 

міського рівня, наприклад, головний архітектор, землевпорядник, керівник 

комунального підприємства; на загальнонаціональному рівні - 

удосконалення механізмів національних референдумів, розробка і 

впровадження систем електронного голосування тощо; 



- обґрунтоване авторське бачення наукової та прикладної 

значущості концепції сильної демократії Б. Барбера;  доведено, що вона має 

нормативний характер та значний теоретичний потенціал, і може бути 

задіяна при вирішенні універсальних проблем розвитку політичної науки, 

обґрунтування демократичних цінностей та раціональних засад суспільно-

політичного життя, а також слугувати орієнтиром для практичних 

перетворень політичної дійсності у демократизації та оптимізації 

політичних процесів, модернізації комунікативних зв’язків між 

громадянським суспільством та державою. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

матеріали дисертаційного дослідження є суттєвим внеском у дослідження 

загальнотеоретичних та прикладних аспектів демократичних процесів. 

Матеріали роботи можуть бути використані при розробці нормативних 

курсів та спецкурсів з історії політичної думки, теорії політики та теорії 

демократії, а також у діяльності органів державної влади, місцевого 

самоврядування та неурядових організацій.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні 

положення і висновки дослідження обговорювались на засіданнях кафедри 

політології, аспірантських семінарах філософського факультету, були 

оприлюднені на наукових конференціях у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка: Дні науки філософського факультету 

2013 (Київ, 2013), Дні науки філософського факультету 2014 (Київ, 2014). 

Публікації. Основний зміст і результати проведеного дослідження 

опубліковані у 6 статтях у фахових виданнях, з яких 4 включені у 

міжнародні наукометричні бази, 1 науковому повідомленні та 2 тезах 

виступів на наукових конференціях. 

Структура дисертації складається зі вступу, трьох розділів, 

поділених на підрозділи, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 188 сторінок, список використаної 

літератури включає 160 найменувань на 13 сторінках.        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ СИЛЬНОЇ 

ДЕМОКРАТІЇ Б. БАРБЕРА 

1.1. Ступінь наукової розробленості політичних ідей Б. Барбера  

Б. Барбер належить до плеяди видатних вчених, які розвивали і 

продовжують збагачувати політологічне знання. Він відноситься до 



наукової школи США, однак його роботи є добре знаними і шанованими по 

всьому світу. Цей дослідник вирізняється глибиною власного наукового 

стилю, аргументованістю досліджень, потужністю теоретико-

методологічної бази. Він є ґрунтовним теоретиком і досвідченим 

практиком, що дозволяє загалом гармонізувати обидва напрями його 

професійної діяльності. Ми вважаємо доречним зупинитися на розгляді як 

певних біографічних, так і відповідних бібліографічних аспектів, адже 

життя і творчість науковця неможливо відособити, цей тандем являє собою 

низку причинно-наслідкових зв’язків, які обопільно здійснювали і 

продовжують чинити вплив. Соціально-історичні умови, в яких народився і 

розвивався Б. Барбер, принципи навчання, що їх опанував вчений у шкільні 

і студентські роки тощо, з необхідністю впливали на його формування як 

дослідника. І вчений Б. Барбер залишається відданим своїм науковим 

переконанням. 

Підтвердженням даної сентенції може слугувати той факт, що 

концепція сильної демократії, оформлена в опублікованому варіанті 1984 

року, була перевидана 2004 року, і певні її положення знаходять сьогодні 

своє продовження у останній на теперішній момент роботі 2013 року «Як би 

мери правили світом: дисфункційні нації, зростаючі міста».  

Отже, Б. Барбер народився 2 серпня 1939 року у театральній родині, 

на даний момент є старшим дослідником  Центру філантропії та 

Громадянського суспільства при аспірантському центрі Нью-Йоркського 

університету, президентом і засновником Руху взаємозв’язку, почесним 

професором політичної науки Рутгерського університету, бажаним гостем у 

багатьох світових вищих навчальних закладах, де на його лекції з 

нетерпінням чекають не лише представники студентства, а й захоплені 

викладачі. Він  є автором 17 книг і значної кількості статей, до найбільш 

відомих робіт вченого належать: «Сильна демократія: політика участі для 

нової епохи» (1984, 2004), «Аристократія кожного: політика освіти і 

майбутнє Америки» (1992), «Джихад проти Максвіту: як глобалізм та 



трибалізм переформовують світ» (1996) - робота яка стала бестселером і 

була перекладена тридцятьма мовами, «Місце для нас: як зробити 

суспільство громадянським, а демократію сильною» (1998), «Захоплення 

демократією: американські есе» (2000), «Спожиті: як ринок псує дітей, 

дорослих робить інфантильними, а громадян поглинає цілком» (2007). 

У більшості своїх робіт Б. Барбер концентрує увагу на проблемі 

громадянського суспільства і залученні громадян як активних політичних 

акторів у політичний процес задля досягнення демократією ефективності, 

особливо у період після холодної війни. Його остання робота 

сконцентрована на темі неспроможності націй-держав відповідати на 

виклики глобалізованого світу і потребі активізації ролі і значення міст та 

міжміських асоціацій. 

У 1957 році Б. Барбер закінчив лондонську школу економіки, 1960 

року - Гриннелл-коледж  у штаті Айова, 1963 року отримав ступінь магістра 

у Гарвардському університеті, а через три роки здобув вчене звання доктора 

філософії у тому ж вищому навчальному закладі.   

У прикладній царині Б. Барбер працював радником президента 

США Б. Клінтона, у передвиборних президентських перегонах 2004 року 

консультував Г. Діна з питань зовнішньої політики, був радником 

керівництва політичних партій і політичних лідерів у Великобританії, Італії, 

Австрії, Фінляндії, Німеччини з питань громадянської освіти і учасницьких 

інститутів, співпрацював з громадськими і урядовими лідерами Туреччини, 

ОАЕ, Лівії та Китаю. 

Список його почесних нагород нараховує 15 позицій, серед яких 

особливу увагу привертають стипендії Гугенхайма та Фулбрайта, лицарське 

звання від уряду Франції, Берлінський приз Американської академії у 

Берліні тощо. Усі ці нагороди є свідченням визнання значущості наукового 

спадку Б. Барбера як у США, так і по всьому світу. Його наукові ідеї 

загалом, і концепція сильної демократії зокрема, викликають жваву 

зацікавленість серед світової наукової спільноти, багато дослідників стають 



послідовниками Б. Барбера, визнаючи актуальність і затребуваність його 

концепції.  

На пострадянському просторі, на превеликий жаль, про Б. Барбера 

відомо небагато. В Україні немає жодної перекладеної з англійської мови 

книги вченого, лише у світовій мережі Інтернет можна знайти поодинокі 

статті, однак вони доступні лише у російськомовному перекладі. По суті 

наше дисертаційне дослідження є першою спробою дати систематизований 

виклад фундаментальних положень концепції сильної демократії у 

вітчизняній науці. Матеріал, який ми розкриємо і проаналізуємо у другому 

та третьому розділі де-факто буде єдиним джерелом інформації з наукової 

творчості Б. Барбера. Безперечно, існують побіжні апеляції до його ідей, але 

переважно вони використовуються у якості підкріплення тез щодо 

партисипаторного напряму демократії. Так, наприклад, у межах аналізу 

даного наукового підходу до ідей Б. Барбера зверталися такі вітчизняні 

дослідники як В. Бортніков, Т. Грозіцька, Н. Лікарчук, Н. Ліпковська-

Надєїна, серед російських вчених можна згадати Ю. Бегунова, М. Грачова, 

А. Лукашева, А. Пониделко, А. Мадатова. Проте список західних 

дослідників буде значно більшим: Дж. Аарс, С. Бальйоні, Дж. Вік,             

Дж. Вольф, Г. Дейлі, Г. Джордан, Т. Зіттель, Н. Картер, Р. Костанц,             

К. Макферсон, П. Маклаверті, В. Малоні, С. Мантін, С. Моеклі, С. Морис, 

Т. Праф, Г. Рахат, Р. Хазан, Д. Хелд, Д. Фюхс, Е. Усландер.  

Отже, як сьогодні світова наукова спільнота у галузі політології 

сприймає і оцінює теоретичні напрацювання Б. Барбера, якою є сучасна 

критика теорії сильної демократії? Спробуємо дати доволі розгорнуту 

відповідь на дане питання, що і є однією з задач нашого дисертаційного 

дослідження. Як ми вже зазначали, вітчизняна наукова традиція мало 

знайома з ідеями американського вченого, проте певні опрацювання все 

таки наявні і ми, безперечно, їх розглянемо, а в ході дисертаційної роботи 

значно розширимо і доповнимо.  



Однією із перших до вивчення ідей Б. Барбера в незалежній Україні 

звернулася Т. Грозіцька, яка у дисертаційному дослідженні «Теорії 

демократії в сучасній американській політичній науці» (2000), здійснила 

системний аналіз потужного пласту політичної науки США кінця ХІХ – ХХ 

століть. Переважно дослідниця розглядає такі наукові підходи, які умовно 

можна віднести до трьох основних течій – це елітизм, плюралізм та 

партисипатизм. Дослідниця робить спробу переусвідомити значущість 

здобутків класиків політичної науки і пропонує власну класифікацію теорій 

демократії, на основі цього авторка націлена на творення загальної теорії 

демократії, яка б змогла стати теоретичним віддзеркаленням сутності 

демократичних процесів, і врешті, виробляє комплекс рекомендацій, які б 

могли бути використані вітчизняними політиками задля розвою демократії в 

Україні.  

Т. Грозіцька сприймає ідеї Б. Барбера з великою повагою, 

наголошуючи на тому, що з появою його концепції партисипаторний підхід, 

започаткований Дж. Коулом, П. Бахрахом, перейшов на якісно новий 

щабель. Звісно, заслуга обох дослідників полягає у новому для їхнього часу 

прочитанні категорії «політична участь», адже вони були першими з тих, 

хто спромігся відокремити демократію від представницьких інститутів. Але 

як зазначає дослідниця у авторефераті, «Зовсім інший розвиток категорія 

участі отримала в теорії Б. Барбера. Політична участь громадян, за теорією 

цього вченого, є невід’ємною характеристикою сучасної демократії. Вона 

відіграє роль механізму трансформації приватних інтересів у суспільні. 

Результатом цієї трансформації має стати створення публічної сфери, де 

буде відбуватися постійний публічний діалог між різними суб’єктами 

політичного процесу. При цьому основними суб’єктами публічного діалогу 

є політично активні, вільні громадяни. На наш погляд, теорію демократії 

Барбера можна класифікувати як публічно-партисипаторну» [20, 7]. 

Ще одне вагоме вітчизняне дослідження, в якому ми знаходимо 

активне використання й посилання на погляди Б. Барбера та багатьох інших 



представників партисипаторного підходу, належить перу В. Бортнікова – це 

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук 

«Політична участь громадян України в умовах демократичного транзиту» 

(2008). Особлива увага ідеям американського дослідника приділяється 

автором дисертації у першому та другому розділі роботи, де детально 

вивчаються теоретико-методологічні засади політичної участі та проблеми 

політичної участі в теорії демократії. В. Бортніков зазначає, що 

фундаментальні засади досліджень політичної участі закладені саме в 

працях представників партисипаторного напряму. Він пише: «Найбільш 

послідовно ця проблема досліджується прихильниками так званої 

“партиціпаторної (учасницької) демократії”, яка є альтернативою насамперед 

елітарним теоріям демократії» [13, 14]. 

Дослідивши концептуальні положення партисипаторної теорії 

загалом і наукові погляди на проблему участі громадян у політичних 

процесах Б. Барбера,  В. Бортніков дійшов висновку щодо того, що саме 

«ефективна участь є засобом вдосконалення демократії та певною мірою її 

«камертоном» [13, 18], однак в той же час він висуває гіпотезу, що 

суперечить переконанням американського професора. Вітчизняний 

дослідник абсолютно не поділяє тезу «більше участі – більше демократії», і 

пропонує власний шлях трансформації вітчизняних політичних реалій, який 

наблизить Україну як державу до демократії, а суспільство до більш 

активного його формату.  

Наступне дослідження в межах вітчизняної політології, на яке б ми 

хотіли звернути увагу, належить Н. Ліпковській-Надєїній. Загалом 

дисертаційна робота дослідниці присвячена вивченню теорії поліархії 

американського політолога Р. Даля, який на превеликий жаль, пішов з життя 

зовсім нещодавно – 6 лютого 2014 року. У власних наукових розвідках 

дослідниця звертається до окремих ідей Б. Барбера в ключі винайдення 

спільних і відмінних рис між поглядами двох науковців, що репрезентують 

американську традицію.  



Аналізуючи роботу Р. Даля «Проблеми громадянської 

компетентності», Н. Ліпковська-Надєїна акцентує увагу на цілком реальній 

можливості обміну ролями між пересічним громадянином та політиком, 

якщо перший володіє достатньо високим рівнем політичної культури і 

політичної свідомості, що за Р. Далем і є громадянською компетентністю. 

При цьому дослідниця і проводить паралель між ідеями Б. Барбера і його 

колеги, зазначаючи, що: «В багатьох аспектах, що стосуються політичної 

участі громадян, думки Р. Даля збігаються з поглядами на цю проблему ще 

одного представника партисипітарної теорії – американського науковця Б. 

Барбера. Останній у багатьох власних дослідженнях акцентує увагу на тому, 

що саме участь громадян у політичному житті країни постає сьогодні 

визначальною рисою сучасної демократичної політичної системи. 

Дослідник наголошує на тому, що в наш час політична участь громадян 

відіграє роль певного механізму трансформації приватних інтересів у 

суспільні. Наслідком цієї трансформації має постати поява публічної 

царини, в межах якої буде відбуватися постійний публічний діалог між 

суб’єктами політичного процесу. На думку Б. Барбера, саме активні 

громадяни постають головними акторами публічного діалогу» [51, 19]. 

І ще одна робота, яка побіжно зачіпає ідеї Б. Барбера, але скоріше 

не в модусі політичної участі громадян, а в аспекті сучасних викликів 

демократії, які виникають в результаті перманентної появи інноваційних 

комунікаційних технологій і є не завжди морально використовуваними 

політичними лідерами, належить Н. Лікарчук. У дисертаційному 

дослідженні на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук 

«Політичний маркетинг: теоретичні та прикладні аспекти» авторка зазначає, 

що державна комунікація, будучи регулюючим і координуючим механізмом 

у взаємодії держави і суспільства, покликана забезпечувати стабільність та 

ефективність функціонування громадського організму в цілому. Проте є 

певні перестороги у вигляді актуальних проблем, і одна з найгостріших 

визначається дослідницею як «новий деспотизм». У авторефераті ми 

знаходимо наступну тезу: «Актуальною є проблема «нового деспотизму», 



тобто витончено-рафінованих форм маніпулювання суспільством за 

допомогою сучасних технологій комунікації, масової культури, політичного 

процесу. «Новий деспотизм» не застосовує технології відкритого насилля, 

придушення прав особистості, усунення демократичних інститутів. 

Конструкція ліберальної демократії зберігається, але її зміст (функції 

громадянського волевиявлення) вихолощується» [50, 26].  

І в цьому аспекті, як наголошує Н. Лікарчук, вона посилається на 

більш сучасні роботи Б. Барбера, які і присвячені аналізу актуальних 

викликів демократії як такій. Безперечно, ми обов’язково звернемося до 

цього аспекту сильної демократії, але відповідно до логіки нашого 

дослідження, ця проблема буде розкрита у третьому розділі дисертації, коли 

будуть аналізуватися прикладні аспекти застосування партисипаторної 

моделі Б. Барбера.   

Таким чином, можемо зауважити, що вітчизняні дослідники 

зверталися до наукового спадку Б. Барбера переважно дотично до 

проблематик, які опрацьовувалися в дисертаційних дослідженнях, статтях, 

монографіях тощо, які тим чи іншим чином стосувалися проблем 

демократії, теорії демократії, політичної участі громадян, політичної 

культури, громадянського суспільства тощо. Окрім вище названих 

українських дослідників можемо згадати ще А. Драшкович, Г. Іовчу, Н. 

Ротар, О. Царенко тощо.  

Якщо ми звернемося до теоретичного висвітлення проблем сильної 

демократії і партисипаторного підходу нашими колегами із близького 

зарубіжжя, то не зможемо оминути увагою роботу авторського колективу з 

Росії у складі Ю. Бегунова, А. Лукашева та А. Пониделко під назвою 

«Тринадцять моделей демократії», в якій певним чином представлена і 

партисипаторна теорія демократії. Дослідники називають цей напрям 

частковою теорією демократії, певно, натякаючи на її недоліки та 

нормативний характер. Власне, як і прийнято у світовій політологічній 

спільноті, вчені зазначають, що аналізований напрям зародився у 60-70-ті 



роки ХХ століття як своєрідна критика репрезентативної демократії. У 

цілому, проведений аналіз здійснений на доволі високому теоретико-

методологічному рівні, однак спроби прирівняти партисипаторний підхід до 

комунітаризму, свідчить як раз про неповне ознайомлення з концепцією 

сильної демократії, в якій американській дослідник чітко розмежовує ці два, 

можливо, на перший погляд і схожі підходи.  

Учені абсолютно праві, говорячи про інтенції партисипатистів 

привнести демократію в усі царини суспільного життя, включаючи систему 

освіти і родину. «Теорія стверджує, що немає областей, які б були 

ізольованими від політики, тому всі вони знаходяться у сфері 

демократичного політичного процесу» [9, 74]. 

Державне управління за таких умов, на відміну від загально 

прийнятної думки про те, що основними формами політичної участі є 

референдум і вибори, залучає громадян до процесу прийняття рішень та 

контролю над їхнім виконанням. Подібну всебічну демократизацію 

авторський колектив називає «соціальною емансипацією». 

Ю. Бегунов, А. Лукашев та А. Пониделко зазначають, що 

партисипаторна теорія відіграла спонукальну роль у появі багатьох інших 

соціально-політичних ідей та концепцій. Наприклад, вчені переконані, що 

поява і поширення «зелених» рухів безпосередньо пов’язана з ідейними 

переконаннями партисипатистів. Окрім цього, ініціативи правих рухів, що 

переймаються розширенням захисту прав дітей у формі надання їм 

можливості подати скаргу на власних батьків, також ґрунтуються на теорії 

партисипаторної демократії. 

Науковці вбачають перевагою даного напряму прагнення подолати 

соціальну апатію населення, створивши реальні умови по залученню 

громадян до політичного процесу, тим самим реалізувавши нормативний 

ідеал демократії у життя.  



Однак, недоліків авторський колектив знаходить значно більше. До 

них віднесені: спроба абсолютизувати політику, зробивши її сенсом життя 

кожної людини; проникнення політики у всі царини суспільного життя, що 

зрештою може призвести до популізму, й навіть тоталітаризму (хоча цей 

шлях детально не прописаний); обмеження прав і свобод громадян в аспекті 

приватності; відсутності моменту політичної відповідальності через 

залучення широких верств населення до процесу вироблення рішення.  

Дослідники пропонують використовувати окремі елементи 

партисипаторної теорії, роблячи акцент на участі громадян у виробничій та 

муніципальній сферах, замість втягнення усього дорослого населення у 

політичний процес, що вимагатиме значної зміни законодавства і суттєвих 

фінансових асигнувань.  

Якщо вести мову про рівень досліджень концепції сильної 

демократії Б. Барбера у дисертаційній базі Росії, можна констатувати, що 

окремої роботи, присвяченої науковій творчості американського вченого не 

існує. Фактично дисертаційні джерела, які певним чином торкаються 

базової проблематики сильної демократії, пов’язані з загальними 

проблемами політичної участі, її ціннісними або ж юридичними аспектами, 

участі у політиці окремих груп, дослідженням конкретних форм політичної 

участі або ж проблеми абсентеїзму. Лише за останнє десятиліття було 

захищено понад 20 дисертаційних робіт з різних аспектів політичної участі. 

Принагідно у цьому контексті можна згадати прізвища Т. Борисова, Д. 

Конничіва, А. Кравцова, О. Сергєєва, А. Конопльової, І. Сизова. Усі вище 

згадані дослідники посилаються на Б. Барбера переважно у перших розділах 

своїх дисертаційних досліджень, формуючи теоретичну базу робіт, 

присвячених політичній участі, стверджуючи, як наприклад, І Сизов, що 

внесок прибічників партисипаторної теорії демократії (посилаючись на К. 

Пейтмен та Б. Барбера) значний, адже вони відмічали необхідність розвитку 

механізмів та інститутів, які б забезпечували широку участь громадян у 

політиці [76, 6].  



Стаття російського дослідника А. Мадатова «Концепції і моделі 

демократії: проблеми та дилеми» вирізняється своїм скептичним 

розумінням партисипаторної теорії демократії, і автор певний того, що 

ніколи сильна демократія не зможе бути реалізована у прикладній площині, 

він висуває низку доказів на користь власної позиції, однак, стає очевидним, 

що науковець не досліджував проблематику всебічно, адже доведеним 

фактом на сьогоднішній день є існування певних елементів та інститутів 

сильної демократії у таких державах як Швеція, Швейцарія, не кажучи, що 

фактично взагалі система самоврядування базується, з одного боку, на 

історичному досвіді окремих країн, а з іншого, - на ідеях партисипатистів.  

Із значно більшим пієтетом до робіт вченого ставляться на його 

батьківщині і в західноєвропейських демократіях. Фактично кожне 

дослідження, присвячене проблемі політичної участі громадян, розбудові 

громадянського суспільства, запровадженню інститутів і механізмів прямої 

демократії на сучасному етапі розвитку суспільства тощо починається з 

аналізу теоретичних напрацювань Б. Барбера.  

Доволі змістовною знаходимо статтю, присвячену біографії та 

бібліографії дослідника у довіднику «Американські політичні вчені: 

словник». Автор статті П. Дінін характеризує Б. Барбера як затятого 

захисника концепції сильної демократії, яка демонструє переваги активної 

громадянської позиції у порівнянні з формальними конституційними 

механізмами, акцентуючи увагу на політичній культурі і повноцінному 

громадянському суспільстві. П. Дінін наголошує на тому, що цей 

американський вчений є добре відомим як в межах власної країни, так і 

далеко за її кордонами, а ключовою його особливістю є унікальна здатність 

прокладати місток між теорією та практикою. Книгу Б. Барбера «Сильна 

демократія», автор довідникової статті називає внеском у політичну теорію, 

що не підлягає обговоренню. «Останні роботи Барбера сфокусовані на двох 

різних, але взаємопов’язаних темах: демократії на міжнародній арені, та 



ролі громадянського суспільства у виробленні сфери підтримки демократії» 

[93]. 

Стерлінгський професор права та політичної науки Єльського 

університету Б. Аккерман, говорячи про ключову книгу Б. Барбера, 

зазначає, що з часів появи концепції сильної демократії, вона стала одним із 

стандартів, відповідно до якого вимірюється все, що пишеться і мислиться у 

політичній науці. Сильна демократія пропонує ліберальну демократію з 

новим способом мислення і новою практикою демократії. «Барбер 

переконує, що надмірність лібералізму підірвала наші демократичні 

інституції і створила набір криз, з якими ми ще ведемо боротьбу: цинізм 

щодо голосування, партнерства, приватизації і зростаючий параліч 

громадянських інститутів» [95, 323]. 

Президент і професор політичної науки Дюкського університету    

Н. Кеохейн пише: «У час, коли наші національні лідери пропагують 

демократію по всьому світу як відкриту політичну мету, імперативно, що ми 

всі маємо більш чітке розуміння того, що таке демократія. Сильна 

демократія Б. Барбера  - це дотичний і такий, що змушує думати, внесок у 

цю дискусію» [95, 323]. 

2007 року вийшов друком збірник «Партисипаторна демократія і 

політична участь. Чи може партисипаторна інженерія повернути 

громадян?», в якому зібрані роботи, присвячені відповідній проблематиці, 

багатьох сучасних, провідних західних дослідників. Фактично, у цій 

колективній роботі зібрані найбільш виважені аргументи на користь 

політичної участі громадян, найновіші соціологічні дослідження, 

найповніші статистичні дані. Авторський колектив складається з 

чотирнадцяти вчених, і науковий досвід цих дослідників переважно 

присвячений саме цій проблематиці, а відтак, вони можуть продукувати 

найоб’єктивніше знання у цій царині. Безперечно, наукові пошуки цих 

вчених, зазвичай, починалися з дослідження теоретичного підґрунтя для 

практичної імплементації інститутів прямої демократії, а тому їхні 



дослідження апелюють першочергово до класиків партисипаторного 

напряму, в тому числі Б. Барбера та його славетної роботи, присвяченої 

сильній демократії.  

Так один з редакторів і авторів колективного збірника Т. Зіттель у 

статті «Партисипаторна демократія та політична участь», аналізуючи такі 

аспекти проблеми як політичні інститути, об’єднавчий характер демократії, 

вартість демократизації та її ефективність, звертається до ідей Б. Барбера, 

наголошуючи на тому, що їхня значущість полягає у тому, що цей 

дослідник приділив багато уваги у своїх теоретичних розвідках 

прикладному аспекту, а саме інституційному дизайну прямої демократії. 

Відповідальні громадяни не з’являться через конституційні реформи, вони 

мають формуватися у сприятливому середовищі, що плекатиме їхню 

позитивну зміну, надаючи відповідну освіту і демонструючи переваги 

активності по відношенню до політичної апатії. Характеризуючи сучасний 

стан демократій вчений пише: «Не вистачає мікроструктур, які б могли 

формувати щоденний досвід громадян і забезпечити інфраструктуру для 

політичного навчання та політичної соціалізації» [141, 13]. 

Другий редактор збірника Д. Фюхс у статті «Партисипаторна, 

ліберальна та електронна демократія» вивчає потужний теоретичний пласт з 

різних концепцій демократії. Проте наголошує, що «… демократія участі є 

чисто нормативною моделлю. З широкого спектру досягнень, які можна 

віднести до цього напряму, ми сконцентруємося на тих, що відіграли 

визначальну роль в обговоренні демократичної теорії за останні два 

десятиліття, і які сфокусовані на понятті «обговорення». Особливо уважно 

ми дивитимемося на теорію сильної демократії Барбера» [141, 39].  

Вчений звертає увагу на те, що теорія Б. Барбера виходить з 

критики ліберальної демократії, яка надає перевагу приватним інтересам по 

відношенню до суспільних, чим підриває самі засади демократії. Сильна 

демократія покликана зміцнити демократію через збільшення громадянської 

участі в управлінні та обговорення у формуванні політичної думки. Ще 



однією заслугою Б. Барбера, на думку Д. Фюхса, є намагання адаптувати 

теоретичну модель до умов сучасних суспільств. Окрім того творець 

сильної демократії, ще у 80-ті роки ХХ століття помітив розвиток 

телекомунікації і фактично спрямував наукову спільноту у сторону пошуків 

її позитивних аспектів для покращення діалогу між громадянами, 

швидкості, просторової досяжності та чисельної залученості до 

обговорення.  

Проблема сильної демократії досліджується у колективній роботі 

«Місцева політика глобальної стійкості» (2000 року) Г. Дейлі, Т. Прафа,     

Р. Костанца. Авторський колектив визначає сильну демократію як 

«політику, що розуміється як створення образу, що може відповідати і 

змінюватися разом із світом, що змінюється» [105, 11]. У сильній демократії 

люди – громадяни – керують собою у найбільш повній можливій мірі, аніж 

делегують ці повноваження і відповідальність власним представникам. 

Сильна демократія не вбачає у політиці спосіб професійної реалізації, 

всепоглинаючу роботу, гру або хобі, як її переважно сприймають 

професійні політики. Політика (громадянство) – це спосіб життя, це видатна 

і природна роль, така як «батько» або «сусід».  

Дж. Вольф у власній роботі «Багатогранність партисипаторної 

демократії та демократичної теорії» звертається до аналізу робіт трьох 

теоретиків політики, яких за правом вважає приналежними до 

партисипаторного наукового напряму, а саме Б. Барбера, Р. Даля та            

Ф. Гріна. Усі вони, на думку Дж. Вольфа звертаються до проблеми 

політичної участі громадян, роблячи власні наукові акценти. Концепцію, 

запропоновану Б. Барбером, вчений називає індивідуалістичною 

демократією [160, 10]. Він стверджує, що у своєму аналізі сучасної 

демократії «батько» сильної демократії визначає політичну систему як 

чисту виборну олігархію. Б. Барбер не ставить собі за мету зробити 

представницьку демократію більш відповідальною, він пропонує сильну 

демократію як форму правління, за якої усі люди задіяні у процесі 

прийняття і запровадження рішень. Визнаючи складність сучасного 



суспільства, що є свого роду обмежувачем прямої демократії, тим не менш, 

Б. Барбер визнає політичну участь імперативом, тому що лише вона формує 

спільні інтереси і загальну волю, а також колективну дію, що у єдності 

неминуче призводять до легітимності політики [160, 10]. 

Власне таких згадок про концепцію сильної демократії, посилань на 

роботи Б. Барбера, цитувань прямої мови вченого на підтвердження 

популярності його ідей серед колег і послідовників науковця можна 

наводити ще доволі багато. Сучасне дослідження, метою якого є 

висвітлення різних аспектів прямої демократії або демократії участі, 

безперечно, буде неповним, якщо дослідник оминатиме наукову спадщину 

видатного американського мислителя й практика Б. Барбера.  З’явившись 

тридцять років тому, концепція сильної демократії стала приводом для 

активних дискусій серед наукових кіл США, нею захоплювались, її 

критикували, але мало кого вона залишила байдужим, сьогодні вона може 

стати дороговказом як у наукових пошуках вчених, так і для реальних 

кроків у політичній царині. Якою була ґенеза концепції, що стало 

підґрунтям для її появи? На ці і багато суміжних питань дамо відповідь у 

наступному підрозділі першого розділу дисертаційного дослідження.      

 

1.2. Теоретичні джерела концепції сильної демократії 

 

Політична наука США є своєрідним віддзеркаленням тих 

соціально-політичних, економічних, культурно-історичних подій, що мали 

місце у процесі формування, становлення та розвитку держави, що сьогодні 

безапеляційно визнається батьківщиною демократії, її основних принципів, 

ідеалів та інститутів. З іншого боку, вона є свого роду дороговказом, що 

пропонує прикладній царині великий спектр сценаріїв подій, обґрунтованих 

теоретично. Визнаючи одним із базових демократичних принципів 

плюралізм в усіх сферах суспільної життєдіяльності, політична наука США 

бере цей принцип на власне озброєння і демонструє значний варіативний 



ряд саме в межах теорії демократії, що підтверджується рядом наукових 

досліджень, проведених як на теренах зарубіжних країн (К. Макферсон,     

Д. Хелд), так і в рамках вітчизняної політичної науки, а саме того її 

сегменту, що спрямований на аналіз теоретичного та прикладного досвіду 

«старих» демократій (Я. Боренько, Т. Грозіцька, М. Сіданіч).  

Узагальнюючи висновки вище названих науковців ми можемо 

виокремити декілька основних напрямів в межах теорії демократії, а саме: 

захисну модель ліберальної демократії (Дж. Локк, Ш.Л. Монтеск’є,              

І. Бентам); концепцію демократії, що розвивається (Дж. Д’юі, А. де 

Токвіль); концепцію змагального елітизму (М. Вебер, Й. Шумпетер); 

плюралістичну модель демократії (Р. Даль, Д. Трумен); концепцію 

співгромадської демократії (А. Лейпхарт); модель партисипаторної 

демократії (К. Пейтмен, Б. Барбер, Н. Пулантсаз) [122, 187]. Варто 

зауважити, що ідейним підґрунтям для всіх вище перерахованих підходів є 

лібералізм, однак концепції, що побачили світ і розвивалися у ХХ-ХХІ 

століттях, переважно виходили з критики класичних положень ліберальної 

ідеї, пропонуючи більш актуальні сьогоденню, на погляд авторів цих 

моделей, цінності та принципи розбудови демократичної держави та 

суспільства.  

У даному підрозділі дисертаційного дослідження увага буде 

сконцентрована на дослідженні концептуальних ідей партисипаторної теорії 

демократії або, як її ще називають, теорії політичної участі (від англ. 

рarticipate – брати участь)  в силу того, що концепція сильної демократії 

зокрема, і весь науковий спадок Б. Барбера в цілому формується і 

розвивається в межах цього теоретичного підходу, і з часом вдосконалює 

його своїми науковими досягненнями, вираженими у ідейних абрисах і 

рекомендаціях прикладного характеру.  На превеликий жаль, цей 

теоретичний шар є, на відміну від більшості інших концепцій демократії, 

мало відомим у вітчизняній політології. У силу мовного бар’єру, значна 

кількість українських науковців позбавлена можливості послуговуватись 



теоретичними напрацюваннями політологів, що розробляли саме цей 

напрям, на мові оригіналу (англійська), а у перекладі українською ці книги 

фактично не зустрічаються, хоча серед світової наукової спільноти, що 

досліджує проблеми демократії, визнавались свого часу або й досі 

визнаються фундаментальними та хрестоматійними.   

Отже, основні питання, які першопочатково варто дослідити, 

пов’язані з особливостями, специфікою саме партисипаторної теорії 

демократії, засадничими ідеями, що формують її наукове підґрунтя, ґенезою 

та перспективою подальшого розвитку, її перевагами у порівнянні з іншими 

напрямами, культурологічними наслідками. Окрім цього слід звернутися до 

всебічного об’єктивного аналізу даної теоретичної моделі, що дозволить 

виявити не лише позитивні аспекти, а й розкрити негативні характеристики.  

Головне завдання теорії політичної участі полягає у винайдені такої 

моделі взаємодії демократичної держави та громадянського суспільства, за 

якої було б унеможливлено концентрацію владних повноважень, і 

ключового з них – прийняття політичних рішень, в руках професійних 

політиків – вузького кола обізнаних. Елітизація політичної сфери, на думку 

представників партисипаторної теорії демократії, з необхідністю 

призводить до підриву саме демократичних засад суспільства. Можливість 

час від часу брати участь у виборах – це омана, яка, насправді, не має нічого 

спільного із чистою демократією. Це можливість для групи обраних 

провадити вигідні для себе політичні рішення, підкріплена легально і 

легітимно. Творці партисипаторної теорії апелюють до прямої демократії, 

засуджуючи представницьку як таку, що неспроможна впоратися із 

завданнями, ключовими для суспільства, нездатна досягти суспільного 

блага.  

Однак, безперечно, пряма демократія нового зразку не тотожна 

відповідній демократії, що була представлена у давньогрецьких містах-

полісах. По-перше, тому що громадянами на сучасному етапі розвитку 

демократичних суспільств визнається значно більша частина людей, а по-



друге, тому що представники цього напряму пропонують ряд механізмів 

реалізації нового виду прямої демократії в межах вже націй-держав 

(створення розгалуженої мережі об’єднань самоуправління, перетворення 

політичних партій на масові рухи, формування нового типу громадянина 

тощо). Усе це стає можливим за реалізації однієї вихідної вимоги – 

створення високоосвіченого суспільства, що ставить загальні блага вище за 

індивідуальні. Подібний рівень розвитку суспільства може бути досягнутий 

шляхом підвищення якості політичної освіти населення, для чого на 

загальнонаціональному рівні має відбуватися неперервне виховання мас 

шляхом використання останніх телекомунікаційних досягнень (так звана 

«теледемократія»), регулярна практика загальнонаціональних та місцевих 

референдумів, проведення обговорень і дебатів з приводу актуальних 

проблем того чи іншого регіону, району тощо з залученням максимально 

можливої кількості населення, що мешкає або працює у цьому 

територіальному ареалі, задіяна у певній фаховій сфері тощо.  

Отже партисипаторна теорія передбачає й обґрунтовує необхідність 

широкої демократизації сучасної західної демократії. Формування 

освіченого суспільства – це робота з її кожним окремим індивідом, бо 

суспільство нового зразку не повинно сприйматись як сіра маса, відкрита 

для маніпуляцій, а як така соціальна спільність, що складається з окремих 

свідомих громадян, які добре розуміються на проблемах сьогодення, 

можуть відрізнити щирість від маніпуляції, і, що найголовніше, визнають і 

приймають примат суспільних інтересів, поступаючись власними, визнаючи 

їх другорядними, а правильніше сказати, похідними від загальних. 

Підтвердженням даної сентенції виступають міркування одного з авторів 

партисипаторної теорії демократії - Б. Барбера, який стверджує, що пряма 

демократія потребує не лише участі, а й громадянської підготовки та 

громадянської доброчесності для ефективної участі в обговореннях та 

процесі прийняття рішень. Демократія участі сприймається як пряме 

правління освічених громадян [95, 117]. Громадяни – це не просто 

автономні індивіди, що діють у приватній царини, а добре поінформовані 



суспільні громадяни, що віддалилися від своїх виключно власних інтересів 

настільки, наскільки суспільна сфера віддалена від приватної. Демократія – 

це не стільки правління народу або правління мас, скільки правління 

освічених громадян. 

Громадянин – це не просто соціальна роль, яку примірює на себе 

індивід, ідучи на виборчу дільницю, це сутність людини, без якої остання 

просто не існує. Подібна роль, на перший погляд, передбачає високий 

рівень самопожертви, адже інтереси і свободи людини здаються 

обмеженими загальними пріоритетами. Подібне трактування і справді 

матиме рацію, якщо керуватися егоїстичними міркуваннями. Однак високий 

рівень освіти передбачає раціональну логіку, для якої загальне цінніше за 

часткове, бо має більшу сферу впливу і значущі наслідки. Тим більше, що 

утиск індивідуальних інтересів за партисипаторної моделі значно 

перебільшується її опонентами. Конституційні права і свободи громадян не 

лімітуються, це було б надзвичайно великим кроком назад, плюндруванням 

досягнень у демократизації попередніх поколінь. Партисипаторний підхід 

радше пропонує виважене ставлення до преференцій на тому чи іншому 

етапі. 

Активна політична участь громадян виконує, на думку творців 

цього теоретичного напряму, принаймні, дві основні функції: перша полягає 

у захисті громадян від політичних рішень, нав’язаних згори; друга  - у 

механізмі самовдосконалення людини. Відтак, ідеальне партисипаторне 

суспільство характеризується прямим залученням громадян до управління 

головними політичними і соціальними інститутами без посередників, 

підзвітністю лідерів рядовим членам і високим ступенем демократичної 

легітимності. Окрім того, задля досягнення максимальної ефективності 

партисипаторна демократія повинна реалізовуватися не лише у політичній 

сфері, а й у всіх інших. Застосування механізмів партисипаторної демократії 

у сфері культури сприятиме формуванню та еволюції необхідних для 

сучасності психологічних якостей людини.   



Закономірно виникає питання: а яка ж роль відводиться 

демократичній державі, які функції лишаються за нею, які першочергові 

завдання ставляться перед нею? Держава у своєму інституційному прояві 

зобов’язана надавати вичерпну, об’єктивну інформацію громадянам, на 

перших етапах навіть дещо штучно «втягувати» населення у політику, в 

результаті чого і буде відбуватися перманентний процес громадянської 

освіти. Організовувати загальнонаціональні і місцеві референдуми задля 

виявлення волі більшості з найгостріших соціальних проблем, більше того, 

шляхом референдуму створювати таку більшість, адже зазвичай суспільство 

сильно фрагментоване і роз’єднане. Ще одним механізмом, що виявляється 

дієвим на локальному рівні (за умов мажоритарної виборчої системи) і 

перешкоджає єдиновладдю політичних еліт, є відзив. Саме відзив ставить 

під контроль виборців виборних осіб через дострокове припинення 

повноважень депутатів. 

Активна участь населення у механізмах прийняття рішень 

починається з трудового колективу, в результаті чого досягаються дві 

важливі цілі: 1) захист інтересів найманих працівників; 2) отримання ними 

реального досвіду прийняття управлінських рішень. За відсутності такого 

досвіду, на думку партисипатистів, будь-яка демократія являтиме собою 

лише ницу пародію. «Вчись брати участь, беручи участь», - так звучить 

заклик К. Пейтмен, який підтримують усі її послідовники. Інформаційної 

складової виявляється недостатньо для повноцінного функціонування 

активного актора, здатного приймати рішення і нести за них 

відповідальність, прикладний аспект, виражений у досвіді, відіграє в даному 

випадку ключову роль.   

На перший погляд, здається, що партисипаторна демократія багато 

в чому наслідує колективістський підхід, але при більш детальному 

дослідженні стає зрозумілим, що ототожнення цих двох напрямів є хибним і 

необґрунтованим. Партисипаторна модель демократії не прагне ідеологічної 

або соціальної рівності та гомогенності суспільства. Запорукою свідомої 



участі громадян у керівництві політичними процесами, а відтак 

конструюванні власної долі, є кількісне зростання якісного середнього 

класу, незалежного економічно та соціально й політично відповідального.  

Попередній аналіз є узагальненим абрисом теоретичних підвалин, 

основних ідей, концептуальних характеристик партисипаторної теорії 

демократії як окремого наукового напряму. Володіючи цим матеріалом, ми 

отримуємо можливість аналізувати даний підхід, виділяючи його позитивні 

та негативні сторони, порівнювати з іншими концепціями та моделями, 

розуміти його алгоритм взаємодії держави і суспільства. Дослідження 

недоліків входить до спектру наших завдань, що додасть цілісності 

вивченню партисипаторної теорії демократії, але цей аспект буде 

проаналізований дещо пізніше. Після загального опису та аналізу ми 

пропонуємо звернутися до історичної ретроспекції, виявлення теоретичних 

передумов формування даної моделі демократії як окремого наукового 

підходу, еволюції у хронології з апеляцією до засновників і ґенези їхніх 

ідей.   

У статті «Партисипаторна демократія, радикальна демократія і 

майбутнє демократичної теорії» зарубіжний дослідник Дж. Вік з 

необхідністю звертається до історії розгортання партисипаторної демократії 

як окремого наукового напряму. За словами вченого, ця наукова течія 

зароджується у 60-ті роки і викристалізовується упродовж 80-х років ХХ 

століття [156, 1]. У витоків наукового напряму знаходяться дослідниця 

світового ґатунку К. Пейтмен, більш відома сьогодні своїми роботами на 

тему фемінізму та гендерної політики, очільниця Американської асоціації 

політичних наук 2010-2011 років, та Б. Барбер, видатний теоретик та 

політичний консультант світових політичних лідерів (Б. Клінтон, М. 

Каддафі), який і понині активно розвиває та вдосконалює партисипаторний 

підхід з урахуванням сучасних викликів, пов’язаних першочергово з 

процесами глобалізації та комп’ютеризації світової спільноти. Наукові 

пошуки цих дослідників базувалися на бажанні віднайти альтернативу 



тогочасному засиллю мінімалістичного підходу, що цілком задовольнявся 

репрезентативною демократією на практиці та електоральними концепціями 

у теорії. Вчені натомість акцентували увагу саме на громадянській участі та 

експансивній концепції. Окрім наголосу на політичній участі громадян, 

науковці зосереджуються на проблемі індивідуального розвитку громадян 

[156, 1]. 

Серед історичних і соціально-політичних передумов, що вплинули 

на становлення ідей К. Пейтмен та багатьох вчених її покоління, Дж. Вік 

виділяє рух на підтримку свободи слова, що охопив низку університетів у 

США, студентські протести у Західній Європі 1968 року. Отже, ідеї 

партисипатистів не народжуються з вакууму. До основних теоретичних 

підвалин, на які спиралися представники партисипаторної теорії демократії, 

належать роботи переважної більшості апологетів ідеї лібералізму, а також 

праці вчених Новітньої доби, що зазнали критичного переосмислення.  

Однак, окремо хотілося б виділити британського вченого             

Дж. Коула, який упродовж життя проявив себе як професійний аналітик у 

різних соціальних галузях, зокрема, економічній, соціальній і, безперечно, 

політичній. Саме його роботи, які можуть сьогодні трактуватися науковим 

підґрунтям для різних теоретичних напрямів, були також у спектрі 

досліджуваних сучасними представниками партисипаторного підходу.    

Дж. Коул упродовж першої половини ХХ століття написав низку робіт, 

присвячених профспілкам та дослідженню їхньої ролі у економічному 

розвитку країни і вдосконаленню робочого процесу на підприємстві, але 

ключовим моментом в межах нашого дослідження є його ідеї пов’язані з 

самоуправлінням в індустріальному суспільстві, позиції кожного робітника і 

значення його залучення до процесу самоорганізації та самоуправління. 

Вчений не обмежується тандемом працівник – підприємство, він іде далі, 

переносячи ідеї щодо активності і залученості до управлінських процесів у 

соціально-політичну площину, на рівень взаємодії громадянина і держави. 

Він переконаний, що людська воля є тим рушійним механізмом, що дає 



можливість суспільству розвиватися, дослідник вважає, що люди мають 

об’єднуватися у самоврядні організації, які створюватимуть можливість для 

об’ємної реалізації кожного члена відповідної спільноти. Статутні 

положення, на яких базується діяльність цих об’єднань,  повинні стати 

результатом спільного вироблення усіх її членів, лише тоді, коли правила і 

закони виробляються обопільно, люди реалізовуються як громадяни, 

виявляючи свою волю, вони стають вільними. А свобода, на думку вченого, 

є базовим поняттям для функціонування будь-якої соціальної спільноти, не 

залежно від її масштабів.  

Уперше у систематизованому викладі проблема політичної участі 

піднімається К. Пейтмен у роботі «Участь і демократична теорія», що 

побачила світ 1970 року. У ній авторка починає свої наукові розвідки з 

критики «ортодоксальної» на той час доктрини, домінуючої у науковому 

світі політологів, найбільш яскраво вираженої у шумпетерівському варіанті. 

Зміст останньої полягає у змагальній діяльності меншості (еліт) за голоси 

виборців, роль останніх же зводиться до мінімальної, виборчої функції. 

Спираючись на Ж.Ж. Руссо, Дж. С. Мілля, Дж. Коула, авторка намагається 

обґрунтувати і окреслити альтернативний варіант. На думку К. Пейтмен, 

наявність представницьких інститутів не є достатнім аргументом у 

класифікації політичної системи як демократичної. «Для існування 

демократичного правління необхідне існування суспільства, що бере участь, 

в якому всі політичні системи демократизовані» [142, 42-43], включаючи, 

але не обмежуючи економіку і трудову демократію. У той самий час індивід 

потребує партисипаторного суспільства задля свого становлення як 

глибокомислячого громадянина, який не може лишатися відстороненим, 

сконцентрованим на власних потребах та інтересах індивідом. У даному 

випадку ми бачимо взаємообумовленість вдосконалення держави і 

громадянина, взаємозалежність цих двох процесів. Повна участь, на думку 

К. Пейтмен, має місце лише тоді, коли індивіди, знаходячись у центрі по 

прийняттю рішень, «наділені рівними можливостями щодо визначення 

кінцевого варіанту рішення» [142, 71]. 



Резюмуючи ідеї К. Пейтмен, ми можемо виділити концептуальні 

положення її теорії у тезовому вигляді: 

- демократичні інститути не можуть функціонувати 

відсторонено від громадян; вони покликані слугувати захисту людських 

цінностей; 

- представницькі інститути на національному рівні є лише 

малою часткою необхідного для демократії; 

- ключова риса демократії – це розвиток певних психологічних 

відносин, зокрема, зацікавленості та незалежності, загальної компетентності 

для залучення до процесу прийняття рішень.  

Ще одна ключова фігура в межах партисипаторного напряму, 

послідовник і продовжувач ідей К. Пейтмен – Б. Барбер. Основною роботою 

даного автора, що присвячена проблемі політичної участі громадян, є 

«Сильна демократія: політика участі для нової епохи», опублікована 1984 

року і перевидана 2004 року. У книзі ми зустрічаємо яскраво виражений 

осуд представницької або «вузької», як її називає Б. Барбер, демократії, що 

мінімізує роль громадян у демократичному правлінні [104, 3]. Дана робота 

сповнена критики ліберальної демократії і пропонує власний спосіб 

організації взаємодії між державою і суспільством засобами політичної 

участі громадян у вирішенні переважної більшості актуальних, гострих 

питань. Остання глава роботи містить реальні способи перенесення 

концепції сильної демократії у практичну площину великих індустріальних 

суспільств. Радикальний індивідуалізм, що слугує фундаментом для 

ліберальної теорії та практики, на думку Б. Барбера насправді підриває 

демократію. Ця слабка демократія продукує менше легітимних результатів, 

аніж структура сильної демократії. Дослідник також критикує концепцію 

соціального договору, зазначаючи, що традиціоналісти під впливом            

Т. Гоббса сприймають людину і закон не більше за абстракцію, в результаті 

чого в середині суспільства панує ізоляціонізм і низка послідовних 

соціальних патологій. 



У багатьох власних дослідженнях Б. Барбер акцентує увагу на тому, 

що саме участь громадян у політичному житті країни постає сьогодні 

визначальною рисою сучасної демократичної політичної системи. 

Дослідник наголошує на тому, що в наш час політична участь громадян 

відіграє роль певного механізму трансформації приватних інтересів у 

суспільні. Наслідком цієї трансформації має постати поява публічної 

царини, в межах якої буде відбуватися постійний публічний діалог між 

суб’єктами політичного процесу. На думку Б. Барбера, саме активні 

громадяни постають головними акторами публічного діалогу [95, 106]. 

Сильна демократія приводить нас до неминучого висновку, що 

індивідуальна участь, підкріплена «освітньою функцією», має своїм 

результатом громадянський контроль. Не відкидаючи конфліктів, 

плюралізму, відмінностей між загальними і приватними інтересами, сильна 

демократія концептуалізує варіант індивідуалістичної демократії, за якої 

індивідуальна участь в діяльності інститутів, створених для обговорень, 

зважувань і вибору фінально кульмінує колективним рішенням і дією. 

Не менш важливою постаттю у рамках партисипаторного напряму 

виявляється Дж. Бернхейм, який активно долучився до проблематики 

фактично одночасно з Б. Барбером. Вчений займає тверду позицію, щодо 

того, що участь громадян  має бути максимальною. У 1980-ті роки 

дослідник активно пропагував ідею відмови від контролю над 

представниками як засади демократії. Згадуючи афінську демократію,     

Дж. Бернхейм зазначає, що у цій системі політична сфера була керована 

тими, кого вона найбільше стосувалася, а саме – громадянами. Він 

підтримує ідею випадкового вибору або статистичний варіант при 

призначенні на посаду та постійну ротацію. Він говорить про потребу 

закінчувати управління у стилістиці ліберальної представницької 

демократії, і пропонує децентралізовану модель управління, коли владою 

наділені місцеві комуни. При цьому вчений наголошує на тому, що його 

варіант пасуватиме не лише місцевому рівню політики, а й глобальному. 

Дж. Бернхейм пропонує варіант функціональної демократії. Він 



погоджується з тезою, що люди не можуть бути однаково компетентними у 

всіх суспільних царинах, а тому ми маємо використати це на удосконалення 

системи, а не розуміти, як негативний аспект. Він зазначає про необхідність 

створення функціональних груп, які обиратимуть відповідно до власних 

преференцій напрям політичної діяльності, при цьому політична участь у 

функціональних групах визнається дослідником не примусовою, а 

абсолютно вольовою.  

Окрім К. Пейтмен, Б. Барбера та Дж. Бернхейма до кола 

партисипатистів за диференційованого підходу до наукової 

заінтересованості проблемою політичної участі громадян можна також 

віднести К. Макферсона, що представляє канадську політологічну школу, 

Дж. Менсбриджа, С. Шалома. Всі вони, наслідуючи фундаторів напряму, 

одностайні у питанні щодо конструктивності і дієвості демократії. На їхню 

думку, остання можлива лише за умови залучення широкого кола громадян 

до прийняття політичних рішень та їх реалізації. Жодні побічні механізми 

впливу на владу (загальнонаціональні вибори, парламент) не гарантують 

дотримання суспільних інтересів з боку політичних еліт, виключно пряма 

участь самих мас. На думку К. Макферсона, у великих суспільствах 

демократія участі має вибудовуватися за пірамідальним принципом: пряма 

демократія у основи із демократією делегатів на кожному рівні, вище 

основи. При цьому обрані представники мають виступати в ролі 

посередників у формуванні і артикулюванні загальної волі і обслуговувати 

інтереси членів організації, що їх висунула, знаходитись під постійним та 

пильним наглядом громадськості [133, 108]. 

Цілком зрозуміло, що в межах обраної методології партисипаторна 

теорія демократії виглядає логічно завершеною і не суперечливою. Однак, 

це не є свідченням відсутності негативних сторін у досліджуваному 

напрямі. Адже виявити недоліки наукового напряму може лише 

конструктивна критика, народжена іншим методологічним інструментарієм. 

він є запорукою об’єктивної, виваженої оцінки, яку можемо знайти у 

опонентів або незацікавлених критиків теорії політичної участі. Так, 



зокрема, у статті російського дослідника А. Мадатова «Концепції і моделі 

демократії: проблеми та дилеми» знаходимо декілька слабких сторін 

партисипаторного підходу. Вчений наголошує на неможливості 

встановлення ефективних і постійно діючих інститутів прямої демократії, як 

в силу часово-просторових параметрів, так і через суб’єктно-об’єктні 

відносини. Другий недолік, на думку А. Мадатова, криється у фактичній 

абсолютизації загального блага, спільного інтересу, що приховує загрозу 

тиранії більшості [55, 59]. 

І справді, не завжди навіть на локальному рівні пряма демократія є 

найбільш ефективним способом прийняття політичних рішень, не кажучи 

про масштабні нації-держави на кшталт Росії чи США. Окрім цього, за 

практичної реалізації багатьох положень партисипаторної демократії, 

лишається відкритим питання автономії особистості, свободи 

індивідуальності, добровільної участі або неучасті кожного окремого 

громадянина у процесі прийняття рішення.  

Отже, можнемо зазначити, що партисипаторна теорія посідає 

сьогодні одне із провідних місць у рейтинзі демократичних теорій, є добре 

знаною і популярною серед зарубіжних науковців, і має аплікативний 

характер, бо окремі її механізми активно застосовуються у практичній 

площині у США, Данії, Швейцарії, Іспанії тощо. Ключова ідея напряму 

полягає у можливості простих людей здійснювати самокерівництво. На 

думку партисипатистів, демократична політична система ще нереалізована у 

повній мірі, а відтак є неприпустимим збереження статусу-кво, треба тяжіти 

до всезагального ефективного залучення мас до процесу вироблення 

рішення. Антидемократична позиція мас не є властивою їй іманентно, а є 

наслідком недостатнього рівня освіченості і обізнаності, економічної 

нерівності, відсутності можливості дієво і результативно впливати на 

політичний процес.      

Концепція сильної демократії Б. Барбера беззаперечно належить до 

напряму партисипаторної демократії, логічно вписуючись в дослідницьке 

коло її об’єкту і предмету. Більше того, саме Б. Барбер у своїй науковій 



спадщині активно розвиває цей напрям, не просто виголошуючи теоретичні 

узагальнення, а пропонуючи реальні шляхи імплементації ідей наукового 

напряму у практичну площину. Партисипаторна демократія барберівського 

зразку стає реально можливою. І це є однією з найбільших перемог вченого. 

Сьогодні світова демократична спільнота, базуючись на теоретичних 

напрацюваннях американського вченого, має можливість використати ідеї 

Б. Барбера, вдосконаливши реальні політичні системи, зробивши їх більш 

гнучкими, децентралізованими, самоврядними, а громадян – більш 

відповідальними, освіченими і свідомими.  

Виходячи з вищенаведеного аналізу стає зрозумілим, що ключовим 

категоріями в межах концепції сильної демократії, зокрема, і 

партисипаторного підходу, загалом, постають наступні: «політична 

участь», «пряма демократія», «політичне рішення», «загальне благо». 

Вважаємо за необхідне більш детально зупинитися на висвітленні 

відповідного понятійно-категоріального апарату, що додасть 

дисертаційному дослідженню більшої об’єктивності. Хотілося б 

акцентувати увагу на тому, що розуміння цих понять загальною теорією 

політики суттєво відрізнятиметься від їх тлумачення партисипатистами. 

Американський дослідник Дж. Нагель наводить доволі універсальне 

визначення поняття політичної участі, а саме: «участь охоплює дії, за 

допомогою яких рядові члени будь-якої політичної системи впливають або 

намагаються впливати на результати її діяльності» [18, 6]. 

Ще одне визначення знаходимо у представниці російської 

політологічної думки Є. Мєлєшкіної, дослідниця розуміє політичну участь 

як «більш-менш регулярне і, зокрема, інструментальне застосування 

“акторами” різних форм політичної діяльності, засобом якого громадяни 

намагаються впливати на процес прийняття політичних рішень» [58, 154]. 

А. Бєлов зазначає, що під політичною участю може розумітися 

«будь-яке сприяння політичній системі у здійсненні її функцій, впливовий 

прояв громадянином, його групами своїх інтересів і позицій по відношенню 

до влади» [10, 233]. 



У роботі «Зарубіжна політологія: словник-довідник» під загальною 

редакцією А. Миронова і Г. Циганкова знаходимо статтю, присвячену 

поняттю  політичної участі авторства М. Грачова. Дослідник наводить 

наступне визначення: «політична участь – це дії, які роблять члени 

соціально-політичної спільноти на індивідуальній чи груповій основі з 

метою здійснити вплив на процес формулювання або прийняття політичних 

рішень, здійснення державної політики або вибір політичних діячів на будь-

якому рівні влади – місцевому, регіональному, загальнонаціональному» [31,  

239]. Вчений акцентує увагу на тому, що політична участь може бути 

ранжована за ступенем інтенсивності як постійна і епізодична, системна і 

періодична. 

Вітчизняний науковець О. Чемшит переконаний у тому, що 

політична участь - це «будь-яка дія або бездіяльність, спрямована на зміну 

або збереження існуючого способу розподілу ресурсів у масштабах усього 

суспільства» [88, 254].   

Західний дослідник Л. Мілбрайт виділяє чотири провідні форми 

політичної участі: «активна», «проміжна», «спостережна» та «апатична». 

Перша форма політичної участі відповідає керівництву державними і 

партійними організаціями та структурами, діяльності кандидатів на виборні 

посади до представницьких органів влади, організації передвиборних 

кампаній тощо, друга – участі у політичних зборах, підтримці партії 

грошовими вливаннями, контактам з офіційними посадовими особами, 

політичними лідерами тощо. Третя форма політичної участі пов’язується з 

дяльністю на демонстраціях, спробами залучити інших громадян до процесу 

голосування, політичних дискусій і т.д. Остання ж четверта форма 

проявляється пасивним ставленням людей до політики, незацікавленістю у 

соціально-політичних процесах і небажанні бути будь-яким чином 

залученими до них.  

Л. Мілбрайт за критерієм ставлення до діючих у державі законів 

поділяє форми політичної участі на конвенційні (законні або ж легальні) та 

неконвенційні. До першої групи вчений відносить голосування; участь у 



роботі партій та інших політичних організацій й кампаніях, що вони 

провадять; участь у політичному житті спільноти -  збори, грошові 

пожертви тощо; взаємодія з офіційними особами на різних рівнях. До 

неконвенційних варіантів політичної участі дослідник відносить участь у 

політичних вуличних демонстраціях та мітингах, що відбуваються з 

порушенням закону; відмову слідувати «несправедливим» законам; 

протести у вигляді голодувань, самоспалень як відповідь на «аморальні» дії 

влади або ж її окремих представників.  

Відомий вчений С. Хантінгтон пропонує власну класифікацію 

політичної участі, обравши за критерій мотивацію дії. На її основі дослідник 

виділяє два основні види: автономна політична участь і мобілізована. Якщо 

перший вид передає свідомо обумовлені форми політичної участі індивідів і 

більш поширений у західних ліберальних демократіях, то другий – 

відображає примусову участь у політичних діях під тиском держави, 

впливом страху, підкупу, зобов’язання та інших неполітичних мотиваторів і 

є характерним для традиційних суспільств, авторитарних й тоталітарних 

політичних режимів. 

Дослідник М. Грачо, посилаючись на наукові здобутки західних 

дослідників, таких як С. Верба, М. Каазе, Дж. Кім, Н. Най, Г. Перрі тощо, 

вдоходить висновку, що політична участь в останні десятиліття 

розглядається переважно як один із провідних критеріїв якісних 

особливостей попередніх і сучасних політичних систем. Він переконаний, 

що цей критерій характеризує результати взаємодії не лише політичних 

інститутів, соціально-економічних інтересів та сил, а й національно-

культурних традицій та політичної культури.   

Однак, ми усвідомлюємо, що розуміння політичної участі 

представниками партисипаторного напряму значно відрізняється від усіх 

вище наведених, адже під нею розуміється максимальне розширення 

залученості громадян до процесу вироблення політичного рішення, його 

запровадження та контролю.  



Наступна дефініція, яку б ми хотіли конкретизувати – поняття 

прямої демократії. Проте, одразу варто зауважити, що для повного 

розуміння даної понятійно-категоріальної одиниці, варто враховувати й 

таку дефініцію як представницька демократія, адже по суті вони є 

протилежними способами розуміння здійснення народовладдя. 

В енциклопедії під загальною редакцією А. Белякова та                   

О. Матвейчева знаходимо наступне визначення: «пряма демократія – 

неопосередкована участь кожного громадянина (1 людина = 1 голос) в 

управлінні і законодавчій діяльності» [11, 224]. 

У словнику під редакцією Ю. Петруніна та М. Панова пряма 

демократія визначається як «форма суспільно-політичного ладу, головною 

особливістю якого є те, що усьому дорослому населенню надане право 

брати участь в обговоренні і прийнятті суспільно значущих державних 

рішень» [77, 314]. 

Е. Хейвуд пропонує наступну дефініцію: «пряма демократія – 

суспільне самоуправління, що базується на прямій і постійній участі 

громадян в управлінні» [84]. 

Отже, пряма або безпосередня демократія  – це сукупність форм 

організації державної влади, за якої основні рішення щодо управління 

справами  суспільства  й  держави  схвалюються безпосередньо  всіма 

громадянами на референдумах, зборах тощо. Класичним хрестоматійним 

прикладом прямого народовладдя вважаються практики античних грецьких 

міст-полісів, але посилаючись на цей приклад не треба забувати про те, що 

громадянами полісів вважалися лише вільні представники корінного 

населення чоловічої статі, які у процентному співвідношенні з загальною 

кількістю мешканців міст не могли відображати загальну волю.  

Ю. Кальниш у статті «Пряма демократія в Україні: історичні 

традиції та перспективи розвитку» пише: «Афінська пряма демократія – це 

практично єдиний випадок в історії людства, коли державою керували не 

обрані представники, а самі громадяни, наділені надзвичайно широкими 

правами. Звичайно, Афіни були типовою рабовласницькою державою, де 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC


чільна частина прав, в тому числі права створювати закони, належали тільки 

громадянам. Пряма демократія в подібній формі, коли в діяльності 

державних інституцій беруть участь всі громадяни, була можлива перш за 

все тому, що обмежувалась лише одним містом–полісом, населення якого 

навіть в часи процвітання не перевищувало 25 тис. осіб. З таким невеликим 

населенням можна було легко організувати загальне зібрання (адже людям 

не треба далеко йти), а також провести голосування простим підняттям рук і 

їх підрахувати» [36, 6]. 

Представницька демократія або репрезентативне народовладдя – це 

форма народовладдя, за якої право приймати рішення громада реалізує 

через обраних нею представників, які повинні відстоювати інтереси тих, хто 

їх обрав. Вважається, що історично дана форма з’явилася внаслідок 

територіального розростання держав і неможливості організації зібрань усіх 

громадян в одному місці задля проведення зборів щодо прийняття того чи 

іншого рішення.  

Демократія як народовладдя на сьогоднішній день має дві 

загальновизнані форми - пряме (або безпосереднє) народовладдя та 

представницьке народовладдя. Перша форма — це безпосередня участь 

громадян у вирішенні державних справ (прийняття рішення на референдумі, 

вирішення питань на загальних зборах тощо); друга — вирішення 

державних питань представницькими органами (парламентом, місцевими 

радами тощо), управління державними справами не безпосередньо, а через 

обраних депутатів парламенту чи місцевого представницького органу. 

Конкретизуємо поняття референдуму та загальних зборів.               

За способом організації та проведення референдум наслідує багато у чому 

вибори. У політичній практиці сучасних держав референдум (від лат. 

referendum – те, що має бути повідомлено) – це всенародне волевиявлення 

(голосування чи опитування) з важливого державного або суспільного 

питання. 

Проблеми, які сьогодні виносяться на референдуми у 

демократичних країнах, переважно стосуються ключових аспектів 



організації політичного життя країни, а саме прийняття конституції або 

внесення змін до неї, вибору чи зміни форми державного устрою, 

державного правління або ж входження держави до складу різних 

міжнародних організацій  тощо. Предметом всеукраїнського референдуму 

може бути: затвердження Конституції України, її окремих положень та 

внесення до Конституції України змін і доповнень; прийняття, зміна або 

скасування законів України або їх окремих положень; прийняття рішень, які 

визначають основний зміст Конституції України, законів України та інших 

правових актів. Різновидом референдуму вважається плебісцит (від лат. 

plebs – простий народ та scitum - рішення). Це опитування населення 

шляхом голосування про належність території, на якій воно проживає, тій 

чи іншій державі. 

Щодо зборів громадян, то їх можна визначити як зібрання громадян 

з метою висловлення позиції та прийняття рішень консультативного 

(дорадчого) або обов'язкового характеру. В Україні вони проявляються у 

вигляді громадських слухань, зібрань домоуправлінь, громадських зборів, 

мітингів, масових зібрань, доручень територіальної громади депутатам 

тощо. 

Але повертаючись до ідей партисипатистів, ми розуміємо, що для 

них пряма демократія – це єдино можливий спосіб організації державної 

влади, за якого в результаті сучасних досягнень інформаційно-

комунікаційних технологій, усі громадяни є перманентно залученими до 

управлінських процесів, насамперед, прийняття політичних рішень. 

Закономірною є наша інтенція звернутися до аналізу категорії 

політичного рішення. Українська дослідниця Н. Подвірна у статті, 

присвяченій особливостям ухвалення політичних рішень в нашій державі за 

умов трансформації, пропонує наступне визначення: «Політичне рішення – 

це політична дія інформованого суб’єкта влади для реалізації відповідної 

мети, що передбачає оптимізацію зовнішніх і внутрішніх умов 

функціонування цього суб’єкта і визначення перспектив його подальшого 

розвитку. Політичне рішення безпосередньо відображає суть політичної 



влади» [65, 181]. Доволі узагальнене визначення знаходимо у 

американського вченого Р. Даля: «“Політичне рішення – вибір найкращої з 

альтернатив» [65, 181].  

У роботі Б. Яроша знаходимо наступні думки: «Політичне рішення 

є важливим елементом політичної діяльності й реалізації політичних цілей. 

Політичне рішення - це здійснюваний в індивідуальній чи колективній 

формі процес визначення завдань політичної дії, етапів, способів її 

досягнення. Прийняття політичних рішень - це технологічна реалізація 

політичної влади в управлінні соціальними процесами. Через конкретні 

політичні рішення політична влада втілює свою волю в управлінський 

процес відповідно до інтересів керівних груп» [91, 98]. 

У словнику В. Коновалова репрезентована авторська дефініція: 

«Рішення політичне – один з основних моментів політичного процесу, зміст 

якого полягає у ідеологічному розв’язанні наявної проблеми і організації 

політичної дії, спрямованої на стабілізацію або зміну політичної ситуації»   

[69, 223].   

І. Санжаревський визначає поняття політичного рішення через 

відмежування від політичної дії. Для нього перше – це «свідомий вибір 

одного з найменше двох можливих варіантів політичної дії…, прийняття 

політичних рішень – це центральний елемент перетворення політичних 

вимог різних груп і громадян у прийнятні для всього суспільства заходи і 

методи регулювання соціальних відносин» [68, 143].   

Загалом, поняття політичного рішення належить до галузі 

політичного менеджменту, якщо розглядати його більш детально можна 

з’ясувати, що різні  дослідники виокремлюють різні форми і етапи 

прийняття політичних рішень. Однак, це не є одним з першочергових 

завдань нашого дослідження. Ми можемо лише зауважити, що з точки зору 

сильної демократії, ключовим аспектом у цьому питанні є суб’єкт 

прийняття рішень – об’єднання громадян, а не державний орган, 

посадовець, політик, а відтак і спосіб організації прийняття політичного 

рішення, що включає встановлення порядку денного усією громадою, 



широке обговорення і прийняття загальноприйнятного для спільноти 

рішення.  

Остання у списку, але не по значенню, категорія, яка на нашу 

думку, є надзвичайно важливою з огляду на проблематику даного 

дослідження – це поняття загального блага. Варто відмітити, що дана 

категорія наділена надмірно глибинним філософським змістом, який почали 

досліджувати ще представники давньогрецької філософії. Загалом це 

фундаментальна ідея і принцип усієї європейської соціальної, політичної, а 

також правової культури.  

Ще Аристотель, визначаючи суть політики, відмічав, що це є наука 

про вище благо людини та держави-полісу. Лише у державі узагальнюється 

формування політичної природи людини, адже саме держава є найвищою 

формою розвитку соціальної комунікації, і тільки в ній громадянин може 

досягти власну найвищу мету – благе життя. Римські автори Сенека, 

Цицерон багато в чому наслідують логіку Аристотеля, погоджуючись із 

тим, що загальне благо є виразом природно-правової справедливості. 

Соціальний характер природи людини пояснює загальну потребу в такому 

способі суспільної організації, за якої б блага всіх членів спільноти були 

захищеними, а для цього мають існувати загальна влада і закони, 

обов’язкові для всіх.  

Багато уваги питанню загального блага приділялося і 

представниками католицької філософії. Блаженний Августин підтримує 

ідею Цицерона щодо ключового завдання держави – забезпечення 

загального блага народу. Останнє є моральними і благочестивим. Однак 

людське земне життя має багато спокус, а тому люди повинні орієнтуватися 

на духовні цілі, високі ідеали. Своє прочитання загального блага пропонує 

нам томізм. За Аквінатом загальне благо не є тотожним індивідуальному 

благу, не дорівнює сумі окремих людських благ, воно багатоманітне і 

отримує вигляд цілої ієрархічної системи цілей, кінцева мета усього 

всесвіту – Бог, окремої людини - самовдосконалення шляхом відкриття Бога 

через любов і когнітивні можливості.  



Неотоміст Ж. Марітен розглядає загальне благо з точки зору 

природного права, і розуміє під ним упорядковане життя суспільства. До 

загально блага мислитель відносить і певні матеріальні вигоди і духовне 

вдосконалення особистості. Благо є загальним тому, що воно визнається 

окремими особами, а кожна з них виступає своєрідним віддзеркаленням 

цілого. Загальне благо по суті виступає мірилом, відповідно до якого має 

вибудовуватися діяльність як окремої людини, так і суспільства в цілому.  

Якщо говорити про поняття загального блага у світській філософії 

ХІХ-ХХ століть, то можна згадати таких вчених, як Дж. С. Мілль, І. Бентам, 

В. Паретто. Останній наголошував на тому, що загальне благо не буде 

таким, якщо не охоплюватиме кожного. До нього відносяться земні блага 

людей і подекуди може замінюватися такими категоріями як «якість життя»,  

«рівень життя» тощо. 

У тлумачному словнику «Політика» за загальною редакцією            

І. Осадчої знаходимо наступне визначення загального блага: «Благо, яке не 

піддається поділу, і є загальним (таким, що поділяється усіма) для певної 

кількості людей або спільноти (колективу). Відповідно до однієї з точок 

зору, благо є нічим іншим як благом кожної людини. Інші дослідники 

вважають, що благо і добробут такої суспільної одиниці, як суспільство, 

може бути до певної міри відокремлено від блага індивідів, що його 

формують. Шумпетер, критикуючи загальне благо, вказував на те, що 

демократична теорія прагне йому усіляким чином сприяти, однак відкрити 

його зміст абсолютно неможливо. Тим не менш такі поняття, як мир 

(спокій) та община, можуть слугувати прикладами загального блага, 

оскільки кожне з них може стати надбанням будь-якої людини, якщо ними 

буде користатися кожен» [66, 23].  

Зрозуміло, що поняття загального блага, дослідження окремих, 

пов’язаних із ним аспектів, може стати предметом відособленої наукової 

роботи. Безсумнівним є й те, що з точки зору того чи іншого підходу ця 

категорія може змінювати акценти та набувати виняткових особливостей. 

Якщо ж говорити мовою партисипатистів, спираючись на розуміння 



загального блага самим Б. Барбером, то варто наголосити на тому, що це в 

жодному разі не є сумою індивідуальних благ, сильна демократія тим і 

вирізняється від ліберальної представницької традиції з ухилом на 

забезпечення і захист окремих інтересів, що пропонує інший шлях розвитку 

з акцентом на спільні цілі спільноти. Це не означає, що людина в мить має 

відмовитися від власних інтересів, однак під впливом відповідного 

виховання і з підвищенням загального рівня політичної культури, кожен 

окремо і всі разом почнуть усвідомлювати пріоритетність спільних задач по 

відношенню до приватних.  Загальне благо – це досягнення спільних цілей 

на локальному, регіональному та державному рівнях, це гармонійна 

організація спільноти, в якій кожен реалізує своє громадянство через 

залучення до політичного процесу, процедури вироблення і прийняття 

політичного рішення та усвідомлення необхідності політичної участі.  

Отже, концепція сильної демократії формується в межах 

партисипаторного підходу, який вирізняється акцентом на активній участі 

громадян у процесі прийняття політичних рішень. Теоретичними засадами 

розвитку наукових ідей Б. Барбера є наукові погляди Дж. Коула,                  

К. Пейтмен, Дж. Берхейма тощо. Основу понятійно-категоріального апарату 

концепції сильної демократії формують такі дефініції як «політична 

участь», «пряма демократія», «політичне рішення», «загальне благо». 

 

1.3. Методологічна база дослідження концепції сильної демократії 

 

Будь-яке наукове дослідження без належної методології стає 

приреченим на недосконалість. Без відповідного методологічного 

інструментарію дослідник має загрозу заплутатися в лабіринтах 

досліджуваного предмету. Саме тому наше дослідження побудоване на 

першочергово виробленій методології, яка визначає логіку усього 

дослідження, ступінь заглибленості у певні аспекти, а зрештою, - і отримані 

результати та їхню значущість. Апеляція до науково-дослідної літератури з 



методології науки дає нам велику кількість дефініцій понять методології та 

методу. Звернемося до деяких з них.  

Методологія – система принципів і способів організації і побудови 

теоретичної і практичної діяльності, а також вчення про цю систему. Ще 

один варіант визначення методології розуміє її як філософське вчення про 

методи пізнання і перетворення дійсності, застосування принципів 

світогляду до процесу пізнання, до духовної творчості взагалі і практики. 

Третій варіант дефініції окреслює методологію як тип раціонально-

рефлективного знання, спрямований на вивчення, удосконалення і 

конструювання методів. Під методом же прийнято розуміти сукупність 

прийомів та операцій пізнання та практичної діяльності; спосіб досягнення 

певних результатів у пізнанні і практиці. Або ж форму практичного та 

теоретичного осягнення дійсності, що формується на основі 

закономірностей руху об’єкту, що вивчається; система регулятивних 

принципів перетворюючої, практичної або ж пізнавальної, теоретичної 

діяльності. Методологія як окрема наука може розгортатися на різних 

рівнях: філософської рефлексії, загальнонаукової методології, методології 

науки міждисциплінарного рівня або ж методології окремих наук.   

Отже, під методологією конкретного наукового дослідження можна 

розуміти спосіб поєднання різних прийомів пізнання, що забезпечує 

рефлексивний аналіз концепції сильної демократії, в результаті чого, 

з’являється не лише унікальна можливість розглянути її як ціле, а й вивівши 

на рівень власного дослідження, переусвідомити і додати нових акцентів. У 

такому вигляді методологія нашого дослідження виявляється продуктивною 

діяльністю, в результаті якої з’являється об’єктивно новий результат.  

Окрім цього, хотілося б наголосити на тому, що наше дослідження 

здійснюється в діалектичному ключі, тобто є способом і формою 

рефлексивного теоретичного осмислення, що враховує суперечливість 

аналізованого предмету. Діалектична логіка дозволяє нам дослідити 

обраний предмет, базуючись на переході від менш глибинної сутності до 



більш глибинної, нагадуючи сходження вгору по сходах до результату 

наукової діяльності у вигляді переосмисленого та пізнаного предмету.  

Ми проводили наукове дослідження виключно в межах норм 

наукової етики, як внутрішньої (діє в рамках наукової спільноти), так і 

зовнішньої (соціальна відповідальність за свої наукові пошуки та їхні 

наслідки). Основні принципи наукової спільноти, а саме: універсалізм, 

безпристрасність, спільність та раціональний скептицизм, були регулятивом 

нашої наукової діяльності. Універсалізм прослідковувався у 

демократичному сприйнятті і критичному аналізі результатів інших 

науковців, безпристрасність – у спробі досягти певних наукових результатів 

без корисливих цілей, спільність передбачає доступність наших наукових 

результатів усім, хто може бути в них зацікавленим, а раціональний 

скептицизм дозволяв нам з повагою, але не без частки скепсису оцінювати 

ідеї, погляди, підходи, теорії інших дослідників, на яких є посилання у 

дисертаційній роботі. Щодо зовнішнього аспекту моральної сторони 

наукового дослідження, ми визнаємо, що можливо відповідальність за 

результати даної роботи у порівнянні з відповідальність вчених, що 

займаються розробкою наукової проблематики точних дисциплін, 

пов’язаної, наприклад, із вивченням генетично модифікованої продукції, 

або атомної зброї, не носитиме такого резонансу, однак, будь-яке 

дослідження може містити як позитивні, так і негативні результати, 

відмінність може корінитися лише у ступені їх серйозності і впливу на 

суспільство.   

Вважаємо за доцільне, більш детально зупинитися на 

характеристиці тих засобів і методів пізнання, до яких ми вдавалися у ході 

власного наукового дослідження, адже вони є важливішими складовими 

логічної структури організації будь-якої науково-дослідної діяльності 

загалом, і нашої дисертаційної роботи зокрема. Під засобами наукового 

дослідження ми маємо на увазі спеціально створені ресурси, які розроблені 

та обґрунтовані для спеціальних гносеологічних цілей. Серед усього 

комплексу засобів наукового дослідження ми в силу того, що наша робота 



носить гуманітарне спрямування, використовували інформаційні, логічні та 

мовні. Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій дозволяє 

прискорити процес пошуку необхідних для дослідження матеріалів, 

спрощує процедуру їхнього пошуку та обробки.  Логічні засоби по суті 

дозволяють відбутися тому чи іншому науковому дослідженню, адже лише 

вони у ході міркувань, виробленні гіпотези, висновків тощо дозволяють 

відділити контрольовані аргументи від інтуїтивних, плутанину від протиріч. 

Мовних засобів загалом не може оминути жодна науково-дослідна 

діяльність, тому що лише через мову можна виразити знання. Ми 

аналізували категоріальний апарат, виробляли власні дефініції, робили 

узагальнення і висновки лише тому, що були озброєні мовним 

інструментарієм.  

Щодо методів даного наукового дослідження, хотілося б зауважити, 

що серед великого розмаїття теоретичних та емпіричних методів (ми 

використовували обидва різновиди) ключовими для нас стали серед 

загальнонаукових та логічних наступні: синтез, аналіз, порівняння, 

абстрагування, конкретизація, узагальнення, індукція, дедукція, аналогія, 

діалектика, вивчення документів, наукової літератури, доведення тощо. 

Зупинимося більш конкретно на кожному з них.  

Аналіз – це розкладання досліджуваного на частини, виділення 

окремих ознак і особливостей явища, процесу або відносин явищ або ж 

процесів. Процедура аналізу була органічною складовою нашого наукового 

дослідження, і використовувалася переважно на перших етапах дослідної 

роботи, коли ми від опису концепції сильної демократії Б. Барбера 

перейшли до пошуку її будови, складових та особливостей. Синтез як 

поєднання різних елементів, сторін предмету в єдине ціле допоміг нам 

здійснити смислове поєднання складових концепції, а не просто утворити 

їхню суму. Пізнавальна операція порівняння була в основі суджень, 

пов’язаних з винайденням схожостей та відмінностей між елементами 

одного виду, наприклад, при порівнянні референдумів як процедур прямої 

демократії у різних країнах, з подальшим виявленням якісних і кількісних 



особливостей, а також узагальнення. У результаті використання 

абстрагування ми змогли виділити загальні якості певних об’єктів та 

фіксувати їх у вигляді понять (політичне рішення, загальне благо тощо). 

Процес конкретизації допоміг віднайти цілісне, взаємопов’язане у концепції 

сильної демократії, власне, він став підтвердженням систематизуючої якості 

ідей Б. Барбера стосовно сильної демократії. Узагальнення як виділення і 

фіксація відносно стійких інваріативних якостей, дозволило розкрити зміст 

понять прямої та представницької демократії. Індукція та дедукція 

забезпечили рух міркувань від окремих фактів до загальних висновків, і від 

загальних суджень до конкретних висновків. Аналогія як мисленнєве 

моделювання забезпечило перенесення ознак швейцарської моделі 

демократії з активною процедурою референдумів (елементів прямої 

демократії) на сучасні українські реалії, що в результаті з урахуванням 

вітчизняного соціально-політичного та економічного контекстів, дозволило 

зробити висновки, щодо неможливості прямої екстраполяції швейцарської 

моделі на вітчизняну. Доведення як логічна дія, яка допомогла нам 

обґрунтувати істинність своїх думок, базувалася на вихідних правилах 

доведення, а це значить, що наші тези та аргументи були чіткими і добре 

визначеними, тотожними, без логічних протиріч. Такий емпіричний метод 

як вивчення наукової літератури та документації був обов’язковим 

процесуальним компонентом даної наукової роботи,  адже лише так ми 

могли забезпечити себе джерелами фактичного матеріалу для проведення 

дослідження.  

Безперечно, наше дослідження не обмежилося вище названими 

методами наукового пізнання. Ми зверталися до цілого комплексу методів 

та підходів, які використовуються в межах політичної науки, хоча їх 

безперечно не можна назвати автентичними для даного наукового напряму. 

У ході дослідної роботи ми спиралися на системний, структурно-

функціональний, інституційний, історичний та порівняльний методи, а 

також соціокультурний підхід. Зупинимося більш предметно на ролі 

кожного з методологічних прийомів для фіксації їхньої значущості у 



розгортанні даного наукового дослідження, при цьому ми не будемо 

зупинятися на загальновідомих фактах формування і використання того чи 

іншого методу в ході розгортання політологічного знання як самостійної 

організованої системи, а просто вкажемо на функціональне навантаження 

кожного з них безпосередньо у нашій дисертаційній роботі.  

Системний метод витримав подвійне навантаження в силу того, що 

використовувався, з одного боку, для підтвердження системної цілісності 

наукових поглядів Б. Барбера як узгодженої концепції, а з іншого, - як засіб 

виявлення системи самого досліджуваного предмету концепції – сильної 

демократії. Сильна демократія – це регулятивний зразок політичної 

системи, відповідно до якого може здійснюватися аналіз та критична оцінка 

реально існуючих політичних систем, відповідно до якого можуть 

вироблятися цілі і пріоритети, комплекси заходів по вдосконаленню і 

перепрограмуванню дійсних демократичних держав та громадянських 

суспільств.  

Структурно-функціональний метод допоміг розкрити призначення і 

значення таких елементів як політична культура, політична освіта, 

демократична держава, громадянське суспільство у сильній демократії, 

функціональну відповідність кожного з них. Громадянське суспільство є 

базисом сильної демократії, воно визначає порядок денний, розглядає 

найбільш актуальні питання і приймає рішення, воно складається зі 

свідомих громадян, які наділені таким високим рівнем політичної культури, 

що мають право і можливість здійснювати вище описану діяльність, і по 

суті визнають її не обов’язком, а необхідністю свого життя. Політична 

освіта є своєрідним містком між громадянином та високою політичною 

культурою, вона розвиває громадян упродовж усього життя і допомагає їм 

самовдосконалюватися, це демократична соціалізація, наділена 

темпоральністю. Держава ж зобов’язана створити соціальні, економічні та 

політичні умови для узгодженої роботи усіх структурних складових. 

Розклавши досліджуваний предмет – сильну демократію – на складові 

елементи і пізнавши їхню особливість, ми змогли переусвідомити 



концепцію Б. Барбера і вивести її на якісно новий рівень у вітчизняній 

політичній науці, на рівень пізнаного і критично осмисленого знання.  

Інституційний метод використовувався нами у процесі вивчення 

ключових інституцій сильної демократії: сусідських асамблей, асамблей 

регіонального і державного рівнів, державних структур, призначених 

забезпечувати політичну освіту громадян та дорадчий процес по 

виробленню політичних рішень. Завдяки цьому методу ми змогли розкрити 

їхню сутність, значення і способи інтеркомунікації, проаналізувати їхні 

базові інструменти та техніки.   

Історичний метод дозволив нам побачити логіку розгортання 

суспільно-політичних подій в культурному контексті США, України, 

багатьох західноєвропейських держав, що використовують інструменти 

прямої демократії. Історію формування ідей Б. Барбера, організацію його 

думок у структуровану концепцію сильної демократії. Еволюційний хід 

системних уявлень про пряму демократію в науково-дослідних колах за 

кордоном і на вітчизняних теренах. Він дозволив нам усвідомити 

важливість впливу історичних подій на формування конкретної політичної 

системи у Швейцарії, а відтак і унікальність її моделі. Історичний метод 

допоміг віднайти коріння самоврядування як ідеї і практики на українській 

території, історичний характер процедур прямої демократії в нашій державі.    

Порівняльний метод ставав у нагоді на різних етапах нашого 

наукового дослідження: і на рівні вивчення та критичного переосмислення 

теоретичних засад аналізу концепції сильної демократії Б. Барбера, і на 

стадії виведення пріоритетних дефініцій категоріального апарату, і у ході 

компаративного аналізу прямої і представницької форм демократії, і при 

порівнянні різних процедур і прийомів прямої демократії у різних країнах. 

Без цього методу стало б неможливим виявлення спільного і відмінного у 

підходах вчених, що репрезентують партисипаторний напрям у політичній 

науці, не відбулося б розмежування суто ліберально-демократичних ідей від 

запропонованих Б. Барбером ключових положень сильної демократії, їхніх 



переваг та недоліків для розвитку громадянського суспільства і 

демократичної держави.  

Соціокультурний підхід допоміг наповнити логіку історії змістом. 

Завдяки йому ми змогли виявити соціально-політичний та культурно-

історичний контексти формування особистості вченого Б. Барбера, системи 

його наукових уявлень, дослідили умови формування партисипаторного 

напряму у політичній науці та пояснили зацікавленість науковців цим 

напрямом. Завдяки даному підходу ми спромоглися виявити культурні 

традиції певних західних демократій, більш відкритих чи закритих до форм 

прямої демократії, проаналізувати сучасні чинники, що визначають логіку 

української політики, когнітивні зв’язки суспільно-політичних подій 

минулого і сучасного нашої країни, та об’єктивну обумовленість змін у 

політичній системі,  конституційних ідеалах і геополітичних орієнтаціях.  

Методологія дослідження – це спосіб переходу науковця від 

суб’єктивного до об’єктивного мислення, це організація узгодженої роботи 

вченого, без якої неможливе дослідження предмету, постановка задач, 

гіпотез і артикуляція узагальнень та висновків. Науковість роботи 

розкривається в її методології, особливому способі поєднання різних 

методів, прийомів та підходів, оригінальному варіанті побудови 

мисленнєвого процесу, що закінчується продуктивним результатом. Наше 

наукове дослідження, базуючись на авторській методології, дало 

можливість ввести у вітчизняну політичну науку системно проаналізовану і 

логічно структуровану концепцію сильної демократії американського 

вченого Б. Барбера.   

 

Висновки до першого розділу 

 

Узагальнюючи висвітлений у першому розділі матеріал, можемо 

зробити наступні висновки: концепція сильної демократії Б. Барбера є 

завершеною, логічною і несуперечливою, що доводить системність 

авторського викладу інформативної сутності, несуперечливість ключових 



гіпотез та можливість логічних узагальнень. По суті ідея сильної демократії 

– це конкретне втілення загального партисипаторного принципу, який 

передбачає докорінну зміну у розумінні ролі і значення громадянина та 

громадськості у політичних процесах.  

Дослідження концепції сильної демократії неможливе без аналізу 

теоретико-методологічних засад, якими виявляються науково-дослідні 

роботи вітчизняних (В. Бортніков, Т. Грозіцька, Н. Лікарчук тощо) та 

зарубіжних науковців (Дж. Вік, Дж. Вольф, Г. Дейлі, Г. Джордан, Т. Зіттель, 

Н. Картер, Р. Костанц, К. Макферсон, П. Маклаверті, В. Малоні, С. Мантін, 

С. Моеклі, С. Морис, Т. Праф), що репрезентують політологічну царину, та 

належна методологія дослідження. У ході аналізу даного аспекту, нам 

вдалося з’ясувати, що зарубіжна політологія і як наука, і як навчальна 

дисципліна посилається на теоретичні праці американського вченого, 

визнаючи концепцію сильної демократії однією з нормативних основ для 

аналізу існуючих демократичних політичних систем, з одного боку, а з 

іншого, - виваженим керівництвом для запровадження окремих технік та 

технологій прямої демократії у реально існуючі політичні практики. Щодо 

вітчизняної розробки концепції сильної демократії можемо констатувати 

лише побіжну ознайомленість українських науковців із думками Б. Барбера, 

що пояснюється недоступністю його робіт у вітчизняних інформаційно-

ресурсних джерелах, і мовною відмінністю.  

Обрана для даного дослідження методологія є стрижнем усієї 

дисертаційної роботи, тому що містить ключові для осягнення предмету і 

виконання поставлених задач, прийоми та методи, об’єднані таким чином, 

щоб максимізувати ефективність та результативність дослідження. Ми 

діємо в рамках наукової етики, дотримуючись ключових принципів 

наукового аналізу, використовуємо низку логічних та загальнонаукових 

методів, як то синтез, аналіз, аналогія тощо, щоб уникнути хибних 

міркувань і суб’єктивності, ми спираємося на системний, структурно-

функціональний, інституційний, історичний  та порівняльний методи, а 

також соціокультурний підхід, які дозволяють дослідити концепцію сильної 



демократії як ціле, але з урахуванням особливостей складових елементів, 

побачити та оцінити переваги та недоліки ідей Б. Барбера, порівняти їх з 

теоретичними надбаннями інших представників партисипаторного підходу, 

та інших ідеологічних напрямів у політичній науці, виявити місце і роль 

концепції сильної демократії в американській політологічній традиції і 

загальносвітовій політології.  При чому ми намагалися вибудовувати 

мисленнєві акти у діалектичному ключі, щоб зберегти цілісність 

досліджуваного предмету у єдності його суперечливих складових. 

Насамперед, ми вивчаємо теоретико-методологічні засади самої 

концепції сильної демократії. До них належить критичне переосмислення   

Б. Барбером ліберальної ідеї в її темпоральному та соціокультурному 

аспектах, наукові роботи фундаторів партисипаторного напряму (Дж. Коул, 

К. Пейтмен, Дж. Бернхейм), які дозволяють наповнити новим змістом такі 

понятійно-категоріальні одиниці як політичне рішення, політична участь, 

загальне благо, пряма та представницька форми демократії. Зміст 

партисипаторного підходу полягає у одночасному переконструюванні 

свідомості громадян і політичної системи, в результаті чого пряма 

демократія сприйматиметься як істинний різновид народовладдя, політична 

участь населення відбуватиметься через процес вироблення політичних 

рішень на користь спільних цілей, тобто загального блага. Починаючи 

запровадження самоврядних механізмів з виробництва, розробники 

партисипаторного підходу пропонують їх подальшу екстраполяцію на всі 

сфери суспільного життя. Однак, даний теоретичний напрям з іманентними 

йому перевагами, не позбавлений недоліків, адже надто ідеалізує політичну 

зацікавленість громадян, не враховує проблеми фінансових витрат, які 

одразу з необхідністю виникають при запровадженні громадських освітніх 

проектів, механізмів прямої демократії тощо, нівелює конкурентні сили на 

політичній арені такі як групи інтересів, олігархічні клани, які імовірно 

чинитимуть перепони змінам, що можуть зменшити прибутковість їхніх 

кампаній та проектів, і перебільшує політичну сутність людини, 

сподіваючись на те, що вона зможе відмовитися на користь загального блага 



від нав’язуваного століттями ліберального ідеалу, що, безперечно, цінує 

свободу, рівність та справедливість, але нарівні з ними і приватні інтереси.  

Загалом наукові праці Б. Барбера є вагомим внеском ученого у 

світову політичну науку, а його постать мислителя-практика являє собою 

гідний зразок, на який можна орієнтуватись і треба знати, щоб бути 

обізнаним в актуальних політичних трендах. Введення концепції сильної 

демократії Б. Барбера  у вітчизняну політологію вважаємо суттєвим внеском 

у процесі становлення її власної традиції.  

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

СКЛАДОВІ КОНЦЕПЦІЇ СИЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ Б. БАРБЕРА 

 

2.1. Критика представницької форми народовладдя 

 

Аналізуючи ґенезу різних наукових напрямів, течій та концепцій 

можна дійти одного незаперечного висновку: новий погляд, підхід або ж 

теорія може з’явитися лише двома шляхами. Перший полягає у продовженні 

і вдосконаленні ідей науковців-попередників, другий розкривається через 

критику або повне заперечення останніх. Теорія партисипаторної демократії 



у барберівському варіанті не є винятком. Ключові постулати концепції 

сильної демократії народжуються через виявлення слабких сторін 

представницької демократії, а відтак, з’являються на її запереченні.  

Одна із найбільш ґрунтовних робіт  Б. Барбера з висвітлення основ 

партисипаторної  демократії «Сильна демократія: політка участі для нової 

епохи», що побачила світ 1984 року, починається розділом, що містить 

обґрунтовану критику класичного лібералізму. Американський вчений 

звертається до аналізу робіт Дж. Локка, Т. Гоббса і, не принижуючи 

значущості ідей цих вчених, наголошує на тому, що будучи передовими і, 

можливо, навіть революційними у період їхньої появи, сьогодні 

фундаментальні думки класиків лібералізму, адаптовані до політичних 

реалій США і багатьох інших світових демократій, є неактуальними і 

заскорузлими. Базова ліберальна теза про захист громадянських прав не 

може у сьогоднішньому світі бути вичерпною. Грунтуючись на цій тезі, 

політика, а з нею і політики намагаються виправдати свою діяльність і 

продемонструвати значущість, замість того щоб стати провідниками людей 

до політики.  

Бажання збереження статусу-кво, безперечно, є зрозумілим з точки 

зору можновладців, адже вони свідомо прагнуть стабільності через великий 

мотиваційний спектр: власні політичні амбіції, лобіювання корпоративних 

інтересів, психологічні аспекти, як то відчуття зверхності і значущості, 

впливовості і вседозволеності тощо. Якщо ж говорити про пересічних 

громадян, то вони просто позбавлені можливості вибору через нав’язану 

політиками модель взаємодії  демократичної держави та громадянського 

суспільства, перебуваючи у перманентному стані маніпулювання 

першочергово засобами ЗМІ, вони і досі вірять у міф про те, що можливість 

вибору політиків – єдиний і найкращий спосіб власної участі у процесі 

вироблення політики своєї держави, і сумніви щодо істинності відповідного 

твердження відвідують далеко не кожного громадянина, а лише тих, хто 



звик аналізувати і виробляти власну думку, систематизуючи багатоманітну 

інформацію з різних джерел.  

Поступова демократизація та послаблення абсолютних монархій 

західноєвропейських країн після Великої французької  революції у ХІХ 

столітті, і справді були вагомим неоціненним на той час здобутком, але 

сьогодні бути демократичною державою і пишатися представницькими 

інститутами, на думку, Б. Барбера просто несерйозно.  

Окрім цього американський вчений наголошує ще на одному 

вагомому недоліку класичного лібералізму – абсолютизації індивідуалізму. 

Людина, що піклується виключно про свої права, майно, інтереси, 

планомірно відсторонюється від інших і спільні цілі навіть не те, щоб 

просто відходять на другий план, вони взагалі зникають з поля зору 

громадянина. Він настільки хоче захистити себе від інших, відгородитися 

від чужих проблем, в чому йому допомагає демократична держава, що грає 

роль чи то «нічного сторожа», чи то просто посередника в міжособистісних 

інтеракціях,  що вже не помічає, що потребує захисту від самого себе, від 

хворобливих ідей і відлюдькуватого способу життя. Ліберальна демократія  

у такому вигляді не стільки забезпечує виправдання політики, як пропонує 

політику виправдання індивідуальних прав.  

Вчений переконаний, що ліберальна демократія ніколи не піде далі 

визначення політики, запропонованого А. Бірсом, як здійснення публічних 

справ задля індивідуальних вигод. На цьому фундаменті ніколи не постане 

переконлива теорія громадянства, участі, загального блага тощо.  

Дослідник зазначає: «Ліберальна демократія базується на 

припущеннях щодо людської природи, знання і політики, що насправді є 

ліберальними, але по суті недемократичними. Її концепція, сфокусована на 

індивіді та інтересах індивіда, підриває демократичну практику, від якої 

врешті  залежить і індивід, і його інтереси» [95, 4]. Б. Барбер припускає, що 

ліберальна демократія взагалі навряд чи може виступати теорією політичної 

спільноти, адже вона «більше занепокоєна просуванням індивідуальної 



свободи, аніж захистом загальної справедливості, вдосконаленням інтересів, 

аніж виявленням благ, у збереженні людей в безпеці окремо один від 

одного, аніж у продуктивному співжитті. І в результаті вона є спроможною 

вистояти перед усіма викликами індивідуального характеру – приватного 

життя, власності, інтересів та прав, та значно менш ефективною перед 

викликами спільноті… індивідуальна свобода виступає не передумовою 

політичної активності, а її продуктом» [95, 4]. 

Представницька демократія з її ліберальною культурою у США 

характеризується, на думку, Б. Барбера монопольністю, а відтак, з одного 

боку обмежує тих, хто прагне інших легітимних форм, а з іншого – 

позбавляє всіх відданих їй можливості критичної оцінки існуючої форми, 

адже остання виступає і реальністю і мірилом цієї реальності. Ліберальна 

демократія політичної системи США поєднує, як стверджує вчений, три 

вихідні ставлення до політичної, економічної, соціально-культурної 

дійсності, які будучи наділені різними цінностями, часом існують 

гармонійно, але переважно – у дисбалансі. До них Б. Барбер відносить 

анархізм, реалізм та мінімалізм. «Американці, ми можемо сказати, є 

анархістами за своїми цінностями (приватне життя, свобода, індивідуалізм, 

власність та права), реалістами за способом мислення (влада, закон, 

примусове посередництво, верховенство судових рішень) та мінімалістами 

за політичним характером (толерантність, обачність уряду, плюралізм і такі 

види інституціоналізації попередження як поділ влади та судовий нагляд)» 

[95, 5]. 

Анархічне, реалістичне та мінімалістське ставлення можуть 

розцінюватися як відповідь на політичний конфлікт, який постає 

фундаментальною умовою політики ліберальної демократії. Автономні 

індивіди, що обіймають приватні і відокремлені простори, виступають 

гравцями у грі ліберальної політики, і конфлікт постає головною моделлю 

їхньої взаємодії.  



Як зазначає вчений, попри те що три ставлення визнають примат 

конфлікту, кожен із них пропонує власний підхід до оцінки і вирішення 

останнього. Анархізм тяжіє до заперечення конфлікту, реалізм – до його 

придушення, а мінімалізм продукує толерантне ставлення до нього.             

Б. Барбер пише, що американська дійсність є «такою, що заперечує 

конфлікт у припущеннях вільного ринку щодо приватного сектору і 

передбачуваних ним гнучкості та егалітаризму; такою, що придушує та 

залагоджує конфлікт у розумному використанні політичної влади з метою 

встановлення справедливості між індивідами та групами; і толерантною до 

конфлікту в силу свого ліберально-скептичного характеру» [95, 6]. 

Б. Барбер пропонує більш детально розглянути кожне з вище 

названих ставлень, наголошуючи при тому, що ми не повинні забувати про 

той факт, що всі вони не є різними філософськими підходами, 

визначаючими протилежні політичні системи, а постають суперечливими 

імпульсами, що діють в межах однієї політичної традиції, а відтак, роблять 

її саму суперечливою і недосконалою. Саме у такий спосіб американський 

науковець намагається довести необхідність відмови від ліберальної 

демократії існуючого зразку та переходу до партисипаторної демократії, 

спроможної подолати недоліки попередниці.   

Саме тому у своєму дослідженні ми вважаємо за доцільне піти 

логікою вченого і розглянути кожне із ставлень у більш систематизованому 

вигляді і зупинитися на ключових характеристиках кожного окремо і більш 

детально. Отже, почнемо з анархічної позиції, яку Б. Барбер визначає як «не 

політику або антиполітику ліберальної демократії», за якої чоловіки та 

жінки сприймають себе автономними індивідами з власними потребами та 

бажаннями, які можуть бути реалізовані поза примусової громадянської 

спільноти. Мета політики за такого підходу зводиться виключно до індивіда 

та його автономності, свобода сприймається як відсутність зовнішніх тисків 

на дії індивіда, політична участь сприймається з презирством і розуміється 

як інструмент, а не загальне благо. Громадяни не зацікавленні у власному 



здійсненні політики, вони націлені на збереження своїх інтересів і задля 

цього вони готові обмежитись контролем над політиками, які реально 

наділені політичними повноваженнями. Підкріпленням цієї тези можуть 

слугувати ідеї багатьох науковців, зокрема, визначення демократії               

Д. Істоном як «політичної системи, за  якої влада представлена таким 

чином, що контроль за владним розподілом цінностей зосереджується в 

руках мас» [111, 222]. Або ж зображення демократичної теорії Р. Далем як 

такої, що «принаймні …занепокоєна процесами, в ході яких пересічні 

громадяни здійснюють відносно високий контроль над лідерами» [106, 3].  

Більшість теоретиків ліберальної демократії з пересторогою 

дивляться на політичну участь громадян, не розуміючи або, навпаки, добре 

усвідомлюючи, що вона спроможна посилити владу спільноти, розширити 

сферу її дії, а тому виступають з критикою мажоритаризму, публічного 

висловлювання думок. А. де Токвіль, В. Ліпман належать до когорти 

науковців, чия відданість лібералізму підштовхнула їх до демократії, але 

недовіра до участі спрямувала до управління з мінімальною сферою впливу 

громадян на політичні процеси. А відтак громадянство як таке сприймається 

як штучна роль, яку людина зважено взяла на себе з метою збереження своєї 

окремішності. Таким чином людина є політичною виключно з однією 

метою – зберегти себе як людину, але аж ніяк не виступає політичною за 

доброчесним покликом. Саме тому Б. Барбер розуміє ліберальну 

демократію обмеженою, вузькою, саме в цьому вбачає її слабкість.  

Водночас дослідник намагається розмежувати і продемонструвати 

відмінність між анархізмом західноєвропейського зразку та властивим 

США. Б. Барбер акцентує увагу на тому, що у західноєвропейській традиції 

анархізм проявлявся як суперечливий альтернативний напрям існуючій 

політичній системі, він був притаманний революціонерам та бунтарям, 

націленим на повалення існуючого режиму, переосмислення ідеї управління 

як такої. В той час як у США анархізм виступає однією з ознак, іманентних 

системі, тенденцією, що скеровує можновладців і громадян, такий анархізм 



є інкорпорованим у повсякденну політичну практику і в цілому постає 

інтегральною ознакою політичного спадку, що вироблявся століттями.  

Як стверджує Б. Барбер в силу анархічної складової ліберальна 

демократія постає незавершеною, надто поляризованою, вона є слабкою як 

теорія і вразливою як практика. Звісно, дві інші складові, реалізм та 

мінімалізм, намагаються подолати ці тенденції, але попри їх інтенції, 

лібералізм не стає більш вишуканим у владних питаннях в межах приватної 

сфери, або ж більш відкритим до творчого потенціалу політиків-демократів, 

або ж більш чутливим до соціальних імпульсів людської натури, більш 

обізнаним у спроможностях громади у подоланні проблем трансформації, 

емансипації чи справедливості. Безперечно, анархічна складова має і певні 

плюси. Вчений пише: «Анархічне ставлення постає стражем перед 

публічними формами тиранії, і за це ми маємо бути вдячними. Але воно 

постає запеклою перепоною на шляху публічних форм спільноти та 

справедливості, і відповідна затятість є умовою тривалих жалкувань» [95, 

11]. 

Отже,  анархічна тенденція у американській практиці, на щастя, за 

словами Б. Барбера, зустрічає суперників. В обличчі одного з них ми 

впізнаємо реалістичне налаштування. Адже ніхто не може звинуватити 

американців у нерозумінні важливості і користі політичної влади на 

політичній арені. Окрім цього, реалізм в американському контексті 

вирізняється своєю стурбованістю законністю та суверенністю в сенсі волі, 

що постає в результаті впливу позитивістської філософії. І хоча витоки 

реалізму як тенденції багато в чому нагадували анархічні ідеї, реалізм пішов 

значно далі у власному розумінні людської свободи та індивідуалізму. І 

справді, на початковому етапі становлення реалістичного сприйняття 

політика розумілася як гарант приватних інтересів та наділялася суспільним 

повноваженням по захисту індивідуально добробуту.  

Проте з часом реалістична тенденція почала ставити питання, до 

яких анархічне сприйняття навіть не дійшло: політика як владне мистецтво 



незалежно від визначених кінцевих цілей у процесі пожвавлення 

вирізняється значно більшим спектром взаємодій між людиною і політиком, 

суспільством і державою. З’являються маніпуляції, примус, санкції, 

залякування, стимулювання тощо. І першочергову роль у 

вищеперерахованих інтеракціях починають відігравати суди та законодавча 

гілка влади. Досвід західноєвропейських демократій свідчить на користь 

даної думки. Законодавство та суди, застосовуючи каральні санкції та 

юридичне стимулювання, націлені на контроль поведінки шляхом 

маніпуляцій, а не за допомогою розтлумачення необхідності перегляду або 

ж трансформації гедоністичних приватних інтересів. Людей не 

підштовхують переглянути власні інтереси на користь загальних благ, а 

навпаки, заохочують адаптувати останні під персональні вигоди. При цьому 

політика батога та пряника аж ніяк не сприяє появі розуміння істинного 

суспільного інтересу або ж підбуренню конструктивної суспільної дії з 

метою досягнення загальної користі. Превалювання приватності призводить 

до того, що справедливість і закон використовуються як інструменти 

досягнення індивідуальних зисків.  

Безперечно, як зазначає Б. Барбер, ліберальний демократ не 

налаштований прославляти владу, він бажає послуговуватися нею заради 

цілей та прав індивіда, але в будь-якому випадку, вирішення суперечки на 

користь інтересів одного громадянина, свідчитиме про незадоволення 

інтересів його опонента. А відтак, ліберальна демократія сама заганяє себе у 

глухий кут, її зміст починає суперечити кінцевим цілям. Інструменти 

лібералізації перетворюються на інструменти підкорення, а прагнення 

окремого індивіда стають причинами соціального безладу та ворожнечі. «Із 

самого початку в Америці головна дилема ліберальної демократії полягала у 

протистоянні свободи і влади. Кожне із цих понять визначалося шляхом 

заперечення іншого, і вони не можуть бути вивільненими; кожне 

протиставлялося іншому, а тому вони не можуть співіснувати. Як же ж 

можна віднайти таку форму влади, яка б слугувала свободі, коли влада сама 

по собі є ключовим споконвічним суперником свободи. Америка вижила і 



розквітла тому, що влада врятувала її від анархії, що прихована у свободі, в 

той час як свобода врятувала її від тиранії, що є осердям влади» [95, 14]. 

Б. Барбер наголошує на тому, що починаючи зі «Статей 

Конфедерації», у кожному наступному законодавчому акті, політичній 

програмі тощо ми першочергово бачимо боротьбу з владою в ім’я свободи, 

а потім боротьбу проти свободи, приватності, радикальної атомізації в ім’я 

спільних цілей, загального блага, які можуть бути досягнуті виключно 

владою. Відмовляючись розділити солодку оману анархічного сприйняття, 

що заперечує конфлікт інтересів, реалістична тенденція творить штучний 

світ влади настільки ефективний у своїх репресивних заходах з метою 

подолання цього конфлікту, що сама виявляється загрозою викорінення 

індивідів з їхніми конфліктами та свободи з її необґрунтованими 

зловживаннями.  

Отже, дві охарактеризовані тенденції є далекими від ідеалу. 

Анархічна спрямованість не спроможна оцінити власної примітивності 

через відсутність об’єктивного аналізу, можливого лише за умови виходу за 

межі свого функціонального кола. Її недоліки помічає реалістична 

тенденція, яка у свою чергу також постає короткозорою в питаннях 

самооцінки знову ж таки через суб’єктивне сприйняття власних намірів, дій 

та результатів останніх. І в той же час ми, на жаль, не можемо зазначити, що 

реалістичне ставлення долає недоліки анархічного підходу і виходить на 

якісно новий щабель. Взаємодія цих двох ставлень нагадує нарощування 

проблем за принципом сніжного кому. За такої ситуації постає актуальне і 

логічне запитання стосовно спроможностей і пропозицій мінімалістського 

підходу, який на думку Б. Барбера за своїм ставленням до конфлікту у 

суспільстві постає виваженим та толерантним.  

Як стверджує прибічник партисипаторної теорії демократії 

мінімалізм як тенденція ліберальної демократії народжується з дилеми, 

створеної її двома попередницями. Ключовим питанням для мінімалізму 

виявляється спроможність узгодити «реалістичну» суверенну владу з 



реальністю людської натури у її нескінченному тяжінні до домінування, 

щоб не допустити анархії. А відтак, ми повертаємося до питання, що 

ставили перед собою ще ранні ліберали: хто наглядатиме за наглядачами? 

Або ж формулюючи те саме запитання, але з меншим пафосом: як утримати 

політиків від вседозволеності, яким чином проконтролювати їхню 

діяльність? Ґрунтуючись на принципах толерантності, обачності і 

скептицизму, мінімалізм починає перейматися встановленням чітких і 

непохитних меж влади. Мінімалізм не аналізує владу ані під кутом зору 

відносин за умов вільного ринку, ані як владні відносини. Він радше 

пропонує об’єктивний погляд, послуговуючись яким ми розуміємо, що 

люди надто залежні один від одного і надміру змагальні за своєю природою, 

щоб жити ізольовано, але водночас надто вже недовірливі, щоб легко і 

безтурботно співіснувати у спільноті. Б. Барбер пише: «він (мінімалізм) 

бачить політику як сторонні зносини» [95, 15], в результаті чого і може 

претендувати на об’єктивність.  

Мінімалізм пропагує політику толерантності, за якої будь-яка 

взаємодія обмежена стриманістю, будь-яке обмеження персональної 

свободи супроводжується фіксованим розподілом, кожний владний дозвіл 

базується на гарантованих правах, а поступки приватністю захищаються 

межами. Відтак, метою політики має стати винайдення або видозмінення 

інститутів, традицій та ставлень для досягнення стану, за якого  ми зможемо 

жити попри наявний дисонанс та конфлікти у суспільстві. Підтвердженням 

саме таких базових засад мінімалізму може слугувати теза із книги 

«Правління судової влади: трансформація чотирнадцятої поправки» (1975) 

Р. Бергера, американського науковця, емігранта з України, який викладав у 

Каліфорнійському університеті та Гарварді: «Повага до обмежень влади – 

це сутність демократичного суспільства; без неї уся демократична структура 

є підірваною, і нагадує шлях від Веймарської республіки до Гітлера» [101, 

410]. 



Мінімалізм за Б. Барбером з недовірою ставиться однаково як до 

індивідів, так і до держави, а тому виявляється затиснутим поміж ними, і 

єдино правильною стратегією власної діяльності бачить толерантність. І в 

даному аспекті принагідною стає думка Дж. Ст. Мілля, який розмірковуючи 

про свободу думки та дискусії, зазначив: «Якби все людство, окрім однієї 

одиниці, було б однієї думки, і лише одна людина – проти, то придушувати 

думку цієї однієї людини ані скільки не справедливіше за придушення нею, 

за умови наділення владою, думки всього людства. Особлива кривда від 

придушення думок полягає у тому, що знеособлюється усе людство, і ті, хто 

проти даної думки, ще більше за її прибічників. Якщо думка вірна, вони 

позбавлені можливості замінити кривду істиною; якщо ж невірна – 

втрачають прозорий вигляд і живе уявлення істини, відтінене кривдою» 

[135, 79]. 

Отже, якщо свобода може бути захищена, тільки коли влада 

поділена, обмежена і контролюється, найбільш небезпечна і авторитетна 

влада – це влада більшості. Звісно, політична реальність США свідчить про 

велику кількість стримувань. І як писав американський дослідник Л. Хартц 

у книзі «Ліберальна традиція в Америці»: «Американська більшість є милим 

собакою пастуха, завжди утримуваним ланцюгом лева» [121, 129].  

Безперечно, ми не маємо жодного права применшувати значущість 

ролі більшості у ліберальній демократії, якби не вона, то політична 

практика не мала би таких рис, як стриманість, плюралізм, гетерогенність, 

здоровий глузд, розуміння розчарувань, різноманіття та незгода тощо. 

Однак мінімалізм, як ми вже зазначали раніше, прагне подолати недоліки 

анархічного та реалістичного підходів, і тому пропонує своєрідний міст, 

який може їх поєднати – це громадянське суспільство, що має виступити у 

ролі посередника між державою, що прагне владної монополії, та людиною, 

що тяжіє до індивідуалізму.  Б. Барбер пише: «Він (мінімалізм) закликає до 

розуміння громадянського суспільства як форми-посередника між 

громадянами, що пов’язує їх не примусово, і є об’єднавчим ланцюгом у 



жорстких владних відносинах між атомізованими індивідами та монолітним 

правлінням. Він передбачає діяльність плюралістичних асоціацій та груп, а 

також непримусову громадянську освіту чоловіків і жінок з метою 

очищення ринкових та владних відносин. Певною мірою, таким чином він 

виділяється у ліберальній демократії і пропонує початкову альтернативну 

позицію, сильну демократію…» [95, 17]. 

Однак, як стверджує Б. Барбер, напрям який вказує мінімалізм і досі 

лишається шляхом, яким не йдуть. Мінімалізм є затиснутим поміж 

радикальним індивідуалізмом і жорсткістю держави. Він засуджує дії, а не 

встановлює їх, він більше заперечує, аніж стверджує, у обмеженні влади він 

не відкриває нових творчих форм політики, а радше просто обмежує 

надокучливу судову діяльність. А тому ключовим недоліком мінімалізму, на 

думку Б. Барбера, з якою ми повністю погоджуємося, виявляється те, що він 

дозволяє нам толерантно ставитися до конфлікту, але не трансформує його 

у співпрацю. Мінімалізм не долає війну приватних інтересів, артикулюючи 

загальні, він не пропонує шляху від природної негативної свободи людини 

до моральної та громадянської. «Мінімалізм наближається до самих 

кордонів лібералізму, але не перетинає їх. Адже такий перетин потребує 

нової цілої системи координат, але такої карти в атласі ліберальної політики 

немає» [95, 20], - робить висновок Б. Барбер.   

Саме тому ліберальна демократія у єдності її трьох сприйняттів – 

анархізму, реалізму та мінімалізму, - нагадує американському вченому 

політику наглядачів у зоопарку, за якої атомізовані індивіди, зацікавлені 

лише у власних інтересах, змушені, потрапляючи до «світу іншого», 

повсякчас апелювати до держави, адже лише вона може гарантувати захист, 

легітимацію і виправдання індивідуальних інтересів. Таким чином 

демократія постає лише засобом для досягнення матеріального щастя та 

тілесного захисту людини «економічної». Образ ліберальної демократії 

нагадує звіринець. «Нав’язаний ненадихаючий, але «реалістичний» образ 

людини як створіння, що має потребу у окремішньому житті, але змушене 



жити у товаристві собі подібних з уявленням освяченості власного інтересу, 

пов’язується з цинічним образом управління як умовного інструменту 

влади, що служить цим створінням задля підтримання загального уявлення 

про політику як  нагляду у зоопарку»  [95, 20]. Єдиною альтернативою 

такого роду джунглям, на думку Б. Барбера, може постати громадянське 

суспільство. Логіка ж трьох ставлень в межах ліберальної демократії, що 

виходять одне з одного, нагадує іронічне коло, яке, врешті решт, робить 

ліберальну демократію надто слабкою.  

Ліберальна демократія опиняється у власній пастці. Природні 

умови загрожують потенційній свободі окремого індивіда, але держава 

загрожує його реальній свободі. Свобода не може вистояти без політичної 

влади, але та у свою чергу придушує свободу. Суверенна влада може бути 

підходящим наглядачем наших свобод, але тоді ми знов повертаємося до 

проблеми контролю над наглядачем. За таких умов людина постає простим 

споживачем, сконцентрованим виключно на малих цілях, її тяжіння до 

свободи прив’язується до найбільш банальних потреб. Людина 

використовує свій дар вибору виключно для того, аби помножити свої 

можливості і трансформувати матеріальні світові умови на свою користь, 

але, на жаль, не заради того, щоб змінити себе або створити гармонійну 

спільноту разом із собі подібними.  

Б. Барбер пише: «Щоб ідентифікувати ліберальну людину, що 

керується своїми потребами, можна уявити її як маленьку, статичну, 

негнучку і прозаїчну, жадібну істоту, що неспроможна бачити за допомогою 

своєї логічної далекоглядності далі за власні апетити» [95, 24]. І на разі 

свобода з великої цінності перетворюється на синонім банального егоїзму, 

схильного до апатії, відчуження та аномії; рівність опускається на щабель 

можливості ринкового обміну, будучи виведеною з природного соціального 

контексту; щастя вимірюється матеріальним задоволенням, невиправно 

зашкоджуючи духовній складовій. Саме тому американська демократія 

стала водночас колискою як для знедолених, так і багатіїв, опозиціонерів і 



задоволених, тероризму та багатства, соціального конфлікту та захищеності, 

несправедливості та люб’язності. Ліберальна демократія виявляється 

слабкою перед обличчям багатьох викликів. Саме тому, на думку                 

Б. Барбера, ми повинні бути зацікавленні у зміцненні демократії, а це 

можливе лише шляхом переоцінки значущості політичної участі громадян в 

управлінських процесах, їхнього переусвідомлення ролі співпраці і 

взаємодії, змісту загальних інтересів та благ.  

І в даному контексті неможливо не погодитись із американським 

протестантським теологом Р. Нібуром, який у своїй роботі «Діти світла і 

діти темряви» (1944) вдало підмітив: «демократія наділена більш 

захоплюючим підґрунтям і потребує більш реалістичних доведень, аніж ті 

що їй спроможна дати ліберальна культура, з якою вона (демократія) 

асоціюється у сучасній історії» [137, 22]. 

Мета партисипаторної теорії і зводиться до пошуку інших засад 

демократії, таких як участь, громадянство, політична активність, саме вони, 

на думку Б. Барбера, мають стати вихідними цінностями демократії, але при 

цьому він застерігає нас від ностальгії за містами-державами давнього світу 

і принад монолітного колективізму. Вчений пропонує третю альтернативу – 

форму політики в модусі участі і називає її сильною демократією.  

Отже, ліберальна демократія, на думку Б. Барбера, виявляється 

неспроможною адекватно відреагувати на виклики сьогодення, її головний 

недолік полягає у концентрації на приватних інтересах, в той час як загальні 

інтереси, спільне благо, цілі спільноти і суспільство в цілому лишаються 

поза її увагою. Зосередивши власну увагу на трьох відношеннях до 

конфлікту у соціумі – вирішенні, запереченні і повазі – ліберальна 

демократія неспроможна переоцінити конфлікт, виробити нове розуміння 

даного феномену. У той час як сильна демократія тяжіє до трансформації 

конфлікту засобами політики, що спирається на особливу винахідливість і 

майстерність. Вона прагне створити суспільну мову, що допоможе 

переформулювати приватні інтереси з урахуванням узгодженості 



суспільства; вона націлена зрозуміти людину не як абстрактного індивіда, а 

громадянина з метою утвердження спільності та паритетності головними 

засадами людського суспільства, відмовившись від окремішності. За 

сильної демократії вперше виникає можливість переходу приватного у 

загальне, залежності  - у взаємозв’язок, конфлікту у взаємодію в силу того, 

що політика мислиться виключно в контексті участі. Політика твориться не 

для громадян, а самими громадянами. Лише сильна демократія, на думку 

американського вченого, серед усіх існуючих на сьогоднішній день форм 

демократичного політичного режиму може бути відповідною і адекватною 

до базових умов політики. Політика як поняття і діяльність повинна 

постійно переоцінюватися, адже саме суспільство знаходиться у 

перманентному стані видозміни.  Вчений визначає політику як необхідність 

суспільної дії, а відтак раціонального суспільного вибору за умов конфлікту 

та за відсутності приватних або незалежних підвалин для судження 

(оцінки). І задля полегшення розуміння даної сентенції він тлумачить її 

наступним чином: «потреба у політиці виникає тоді, коли якась дія 

загального значення стає необхідною, і люди мають зробити загальний 

вибір, який у свою чергу повинен бути вмотивованим, за умов конфлікту і 

за відсутності незалежних основ для оцінки. Ключовими поняттями, що 

потребують розробки, є дія, публічність, необхідність, вибір, 

обґрунтованість, конфлікт та відсутність незалежних основ для оцінки» [95, 

122]. Сім вище названих понять визначаються Б. Барбером як основні умови 

політики. Це ті обставини, за яких має бути прийняте політичне рішення 

щодо проблеми, яка зачіпає всіх, це рішення має бути логічним, 

конструктивним і відповідальним попри відсутність чітких норм і 

стандартів.  Вважаємо за необхідне, більш детально зосередитись на аналізі 

даних умов.  

Отже, сфера політики за Б. Барбером – це першочергово сфера 

людської дії, це діяльність або бездіяльність в межах предметного світу, що 

обмежує людську поведінку, змінює навколишнє середовище, впливає на 

світ матеріально. Там, де немає дії, немає і політики. Політика не може бути 



прирівняна до того, чим ми володіємо, використовуємо, спостерігаємо або 

мислимо, як влада, наприклад. У державі «громадян-спостерігачів», що 

нагадують глядачів у театрі, люди можуть просто заснути, як це часто 

трапляється на виставах, і лишитись осторонь вагомих подій. Саме тому 

політична дія – це діяльність або бездіяльність. В межах же ліберально-

демократичної традиції дія сприймається, зазвичай, як явище, набір 

інструментів,  комплекс інститутів, що належить до  сфери інших – 

політиків, бюрократів, партійних працівників - а відтак, свідомо 

знецінюється рівень активності, енергії, роботи та участі окремого 

громадянина.     

Політика пов’язана зі сферою дії, але не усі дії можуть бути 

політичними по суті. Щоб бути більш точним у дефініціях Б. Барбер 

відносить політику до публічної дії, що здійснюється спільнотою і має 

суспільні наслідки. Безперечно лінія між приватним і публічним надто 

тонка. І саме тому одна із провідних функцій політичної активності полягає 

у здійсненні постійного обговорення і визначення значущості тої чи іншої 

дії. Суспільство змінюється, а разом із ним зазнає змін і поняття 

суспільного. «Що є політичним? завжди лишатиметься фундаментальним 

питанням політики» [95, 124], - стверджує дослідник. Якщо те, що впливає 

на спільноту, є політичним, то тим більше очевидним постає факт, що 

публічна дія спільноти в цілому є політичною. Якщо ж усі дії, що мають 

наслідки для суспільства, є політичними, тоді публічні дії є необхідними. 

Коли діє окрема людина публічність її дії може бути виміряна виключно її 

наслідками для спільноти, коли ж діє спільнота, народ, нація – дія завжди 

буде публічною попри її наслідки.  

Б. Барбер переконаний, що політика визначає сферу необхідної дії, і 

складається із ланцюга причинно-наслідкових зв’язків. При чому, як 

підтверджує світовий історичний досвід, і вибір приймати певне політичне 

рішення, так і вибір його не приймати матимуть суспільні наслідки.  

Перший підхід демонструватиме усвідомлену дію з конкретними цілями, 



другий – матиме інерційний імпульс, однак обидва спричинять соціальні 

зміни.  

Вчений стверджує, що дія на політичній арені прирівнюється до 

вибору. Дія, яка є імпульсивною, необміркованою не може вважатися 

політичною. Натомість політична дія завжди базується на обговоренні і 

зважуванні. Кожен може бути актором, але лише громадянин може бути 

політичним актором. Якщо ми ведемо мову про усвідомлену політичну дію, 

тоді суб’єктами такої дії можуть виступати лише громадяни. Окрім цього, 

політична дія або вибір буде відповідати своїй сутності лише за умов 

свободи вибору.  

Політична дія виражена вільним вибором має бути обґрунтованою. 

Обґрунтованість вживається Б. Барбером скоріше у розумінні практичного 

поняття, а не метафізичного. Вона не завжди тотожна раціональності, але 

вона обов’язково виважена, невипадкова, непримусова і з прикладної точки 

зору – справедлива. Вона працює тоді, коли люди з конфліктом інтересів 

погоджуються з прийняттям рішення на користь спільноти, визнаючи 

відповідне рішення вмотивованим. За таких умов людина не буде ані у 

виграші, ані  у програші, вона просто переформулює власне ставлення до 

своїх і суспільних інтересів. Бути виваженим не означає відмови від себе, 

але це свідчить про розміщення себе у контексті інших, і усвідомлення 

індивідуальної залежності від політики громади. 

Визнаючи існування конфлікту у суспільстві однією з умов 

політики, Б. Барбер наголошує на тому, що «ціла традиція ліберальної 

думки від Т. Гоббса до Г. Лассуелла підтримує ідею, що політика є 

розв’язанням конфлікту. Однак парадокс консенсусу лишається: якщо хтось 

проголошує, що умова одностайності і консенсусу, яких прагне досягти 

політика шляхом свого мистецтва, існує природно, тоді політика втрачає 

свою мету і стає непотрібною» [95, 128]. Вчений зазначає, що формальний 

консенсус інколи визначається як згода на незгоду, але на його думку, має 

превалювати більш точна дефініція – згода на шлях незгоди. Підходи, 



представлені різними варіантами демократії, можуть мати різні форми: 

придушення, збурення, повага, вирішення чи трансформація. У межах 

сильної демократії остання визнається провідною.  

Сьома умова політики – відсутність незалежних основ – розуміється 

вченим як найновіша, проте й як найбільш центральна. За цим критерієм 

сильна демократія найбільш відрізняється від інших демократичних 

варіантів. Політика переймається проблемами, які ще не мають істини як 

мірила. «Ми не голосуємо за найліпшу вакцину від поліомієліту і не 

проводимо опитувань з приводу бездоганного космічного корабля…, але 

генетична інженерія…зрощує суттєвий конфлікт серед науковців…Там, де 

зникає консенсус, виникає політика» [95, 129]. 

Зрозуміло, що для вченого всі сім умов політики виступають 

рівнозначно вагомими і незаперечними, але критично сприймаючи 

запропоновані дослідником ідеї, не можна не відмітити, що остання сьома 

умова, а саме відсутність незалежних основ для оцінки, є дещо 

суперечливою сентенцією. Спробуємо пояснити власне розуміння 

дискусійності даного аспекту. Відповідно до наших міркувань, така базова 

умова політики, як відсутність іншого мірила для оцінки прийнятих рішень, 

як практична доцільність, є доречною тоді, коли у ролі такого мірила 

намагається виступити думка окремого індивіда, наділеного владними 

повноваженнями, який прагне зманіпулювати суспільною свідомістю і 

нав’язати власний сценарій розвитку тих чи інших соціальних, політичних, 

економічних подій. Якщо думка представника від влади або групи владних 

представників визнаватиметься критерієм доречності чи недоречності 

певних політичних актів, тоді держава поступово перетвориться на 

авторитарну чи тиранічну по своїй суті. 

 Однак, визнавати ситуаційну доречність певного політичного 

рішення, продиктовану виключно наявними соціально-політичними 

умовами виявляється, на нашу думку, недалекоглядним кроком. Має 

існувати стратегема суспільного розвитку з урахуванням багатовимірності 



суспільної діяльності, і тактичні рішення, які приймаються, інколи можуть 

видаватися недоцільними з точки зору наявної ситуації, але в межах 

глобальної стратегії вони можуть бути абсолютно вмотивованими.  І 

можливо, Б. Барбер правий у цьому аспекті, якщо ми погодимося не брати 

за критерій оцінки доречності і недоречності, слушності і неслушності, 

значущості і незначущості того чи іншого політичного рішення філософські 

варіанти, бо вони завжди тяжіють до чистого знання. Однак, апелюючи у 

своїх розвідках до таких категорій філософського знання як свобода 

громадянина, загальне благо, спільні цілі тощо, вчений, а разом з ним і ми, 

не можемо відкинути філософські основи розбудови спільноти, суспільства, 

людства.  

А тепер, охарактеризувавши недоліки ліберально-демократичної 

парадигми, і визначивши базові засади політики, ми б хотіли звернутися до 

більш детального розкриття сутності сильної демократії Б. Барбера як 

політичного режиму, що наразі найбільше, на думку вченого, відповідає 

потребам суспільства. А це буде можливим, якщо ми проаналізуємо 

типології політичних режимів, запропонованої американським науковцем, 

яке демонструє переваги сильної демократії і недоліки інших існуючих 

варіантів.   

Загальновизнаним у політичній науці є підхід щодо розмежування 

політичних режимів на демократичні та недемократичні за такими 

критеріями як джерело влади і межі влади. Демократичними визнаються 

режими, в основі яких знаходяться рівність, солідарність і свобода, а 

джерелом влади завжди виступає народ. Зовнішніми ознаками такої форми 

державно-політичного устрою суспільства, зазвичай, постають 

багатопартійність, система прав і свобод громадян, гарантованих державою, 

наявність представницьких органів влади, процедури виборів на різних 

рівнях, мажоритаризм як спосіб прийняття політичних рішень тощо. 

Головними ознаками недемократичних режимів виявляються влада 

авторитету, можливість застосування насильства, політико-правова 



нерівність між громадянами, різними соціальними групами, стратами тощо, 

присутні представницькі органи влади за таких умов переважно носять 

формальний характер, так само як і процедура виборів, поділ влади може 

взагалі нівелюватися, а роль різних силових структур мати тенденцію на 

посилення.   

Класифікацій як політичних режимів, так і безпосередньо 

демократій у науковій літературі зустрічається доволі багато. В цьому 

контексті можна згадати запропоновану Г. Алмондом і Г. Паеуллом 

типологію політичних режимів за двома вихідними критеріями: 

субсистемної автономності та диференційованості політичної структури. 

Або ж можна звернутися до наукового доробку Д. Хелда, який у роботі 

«Моделі демократії», пропонує логічну класифікацію з гарним схематичним 

зображенням різних демократичних форм, починаючи від стародавніх Афін, 

закінчуючи сучасними варіаціями. Вчений виділяє два основні види 

демократій за часовим критерієм, а саме класичні і сучасні, окрім цього всі 

вони також поділяються за принципом суб’єкта управління. До сучасних 

моделей демократії науковець відносить легальну, змагального елітизму та 

плюралістичну, що репрезентують представницьку форму, а пряма 

демократія представлена двома моделями – партисипаторною та 

деліберативною [122, 5]. Не можна не згадати і підхід А. Лейпхарта, фахівця 

в галузі порівняльних політичних досліджень, який аналізуючи відмінності 

у структурах суспільства і поведінці еліт, вивів чотири сучасні типи 

демократій: деполітизований, центробіжний, доцентровий та 

співгромадянський. Перший тип демократії ще можна назвати лібералізмом 

груп інтересів, за якого у процесі прийняття політичних рішень задіяні усі 

зацікавлені групи. Другий тип вирізняється крайньою нестабільністю, 

третій – ґрунтується на постулаті «уряд проти опозиції». Останній 

четвертий тип демократії виникає у строкатих суспільствах, які 

вирізняються етнічною, релігійною, мовною гетерогенністю та загрозою 

потенційно можливих конфліктів.  



У власних наукових розвідках Б. Барбер звертається переважно до 

аналізу демократичних режимів, які пропонують різні способи вирішення 

соціального конфлікту. Недемократичні ж, на його думку, використовують 

у ролі основного інструментарію знищення, примус і насильство. 

Американський дослідник формує власну типологію демократичних 

режимів, акцентуючи увагу на тому, що кожна із форм представляє собою 

ідеальний варіант, який у своєму чистому вигляді не може бути 

зафіксований у реальній практиці. Типологія Б. Барбера передбачає два 

класи демократичних режимів: представницькі та прямі демократії. 

Зрозуміло, що представницькі демократії передбачають делегування прав 

громадян як носіїв влади представницьким органам, які у подальшому і 

покликані здійснювати суспільно-політичне управління. Прямі форми 

передбачають неопосередковану участь громадян у виробленні політики, її 

запровадженні, вдосконаленні і контролі. У своїй типології дослідник 

пропонує три форми представницької демократії, а саме владну, правову та 

плюралістичну. До прямих форм демократії він відносить унітарну та 

сильну. Кожна із вищеназваних форм наділена власними особливостями, які 

детально прописує вчений. Логіка сильної демократії буде більш 

зрозумілою з урахуванням специфіки інших форм демократії, саме тому ми 

вважаємо за доцільне, звернутися до системного розгляду кожної з них і 

більш поглибленого аналізу партисипаторних форм. 

Модель владної демократії вирізняється розподілом влади за 

принципом централізації в ім’я безпеки і порядку, останні ж визнаються 

ключовими нормами. Така форма представницької демократії покладається 

на поважних громадян і бездоганність управління еліти, яка будучи 

обраною, є підзвітною масам, що делегували їй свої владні повноваження. 

Б. Барбер дає чітке визначення владної демократії, зазначаючи, що 

«демократія у владному модусі вирішує конфлікт за відсутності незалежних 

підвалин шляхом перенесення на представницьку виконавчу еліту, що 

використовує владу (влада плюс мудрість), прагнення реалізації сукупності 

інтересів електорату» [95, 140].  



Отже, владна модель демократії передбачає  централізовану владу в 

руках активного уряду, диференційованих але водночас об’єднаних 

владним прочитанням громадянських інтересів людей. Інституційний ухил 

іде в бік виконавчої влади, яка водночас тяжіє відігравати і значну 

законодавчу роль. Цілком зрозуміло, що дана модель демократії не є 

досконалою, і Б. Барбер пояснює чому. Він наголошує на тому, що вона 

схильна до гегемонії, неповної рівності, і вирізняється надзвичайно 

серйозною недооцінкою громадян, які обмежуються виключно правом 

вибору еліти. Окрім цього, владна демократія є слабкою через 

неспроможність подолання двох актуальних викликів, до яких вчений 

відносить залежність від представництва і реінтродукцію до сфери політики 

під прикриттям мудрості і незалежних основ, що врешті решт, створює 

підвалини для автономної від населення політики владних структур.  

Інша форма представницької демократії – правова модель так само 

має специфічні риси, які ми також вважаємо за необхідне визначити та 

розтлумачити. До головних ознак цього різновиду демократії вчений 

відносить арбітраж, судове рішення та захист прав, які здійснюються 

представницькою, але незалежною судовою гілкою влади, яка провадить 

непряме управління шляхом встановлення обмежень, і тисне на прямі 

органи управління. Дана модель також як і її попередниця спирається на 

диференційованих громадян, для яких суди постають інституціями, які є 

єдино спроможними виступити у ролі посередника між громадянським 

суспільством і державним управлінням. Б. Барбер дає наступну дефініцію 

даної моделі: «демократія у правовому модусі вирішує конфлікт за 

відсутності незалежних основ шляхом перенесення на представницьку 

судову еліту… розв’язання розбіжностей та посилення конституційних прав 

та обов’язків» [95, 142].  

Загалом поняття правової демократії не є науковим нововведенням 

Б. Барбера. Ф. Нойман у роботі 1957 року «Концепція політичної свободи» 

використовував схожий за смисловим навантаженням термін «правова 



свобода», під яким розумів політичний лад, за якого закон використовується 

для захисту абстрактної свободи індивідів від порушень з боку влади [136, 

920-921]. Дещо згодом  інший вчений Т. Лоуї у книзі «Кінець лібералізму» і 

запропонував поняття правової демократії як свого роду альтернативу 

лібералізмові груп інтересів. Він зазначає, що перша є відображенням 

верховенства права, яке покладено в основу функціонування соціально-

політичної сфери, і постає єдиним надійним захистом безвладних у 

протистоянні з можновладцями [132, 298].   

Аналізуючи правову модель демократії, Б. Барбер доходить 

висновку, що її управління також має централізований характер, але воно 

більш обмежене у порівнянні з владною моделлю. Громадяни також 

диференційовані, але в силу більш атомізованого характеру прав, вони є 

більш фрагментованими, аніж уніфікованими. Правова демократія має і 

недоліки. Вона є небездоганною через руйнування законодавчого процесу і 

корозійний вплив на активність громадян, окрім того вона також 

виявляється залежною від принципів представництва і реінтродукує 

незалежні основи у політичну реальність, в даному випадку викривляючи 

розуміння природного права, верховенства закону та  конституції.  

Плюралістична демократія, на думку Б. Барбера, звикла долати 

конфлікти шляхом вдалих домовленостей і обміну на «вільному ринку» за 

умов укладеного суспільного договору. Свобода в даному випадку виконує 

подвійну роль: з одного боку, вона виступає оперативним принципом 

ринку, а з іншого – його об’єктивною реальністю. На відміну від владної та 

правової моделі плюралістична демократія покладається на залучених і 

активних громадян, групи, партії та інші соціальні угрупування, 

артикулюючи і захищаючи приватні інтереси в межах змагального творення 

законодавства. «…плюралістична демократія вирішує суспільний конфлікт 

… через вдалі домовленості і обмін між вільними та рівними громадянами 

та групами, які захищають приватні інтереси на ринку, що управляється 

відповідно до соціального контракту», - пише  Б. Барбер [95, 143].   



Варто зазначити, що теорія плюралістичної демократії містить цілу 

низку економічних концепцій та моделей групових інтересів, представлених 

Е. Даунсом, М. Олсоном, Р. Далем з його теорією поліархії, загалом, 

можемо констатувати, плюралізм є стрижневою ідеєю політичної науки 

США. На думку Б. Барбера, плюралістична демократія є найбільш вільною 

серед трьох представницьких форм: управління є децентралізованим, 

переважно федеративним, активним, диференційовані громадяни є значно 

більш активними ніж у двох вище описаних модусах. Система інститутів 

ґрунтується на законодавстві, хоча останнє є радше продуктом домінуючої у 

всіх суспільних царинах ринкової системи.  

Б. Барбер переконаний у недосконалості плюралістичної демократії, 

тому що вона, на його переконання, переоцінює вільний ринок, уявну 

свободу і рівність агентів, що ведуть перемовини на цьому ринку. 

Плюралістична модель неспроможна продукувати публічну думку або ж 

суспільні цілі в силу того, що є необ’єктивною у власному сприйнятті 

реального світу влади, вона також повністю прив’язана до принципу 

представництва і окрім цього підмінює поняття суспільного блага 

намаганнями реалізувати окремі приватні інтереси. 

По суті, ми можемо провести чітку паралель між трьома моделями 

представницької демократії – владною, правовою та плюралістичною, - і 

трьома ставленнями до вирішення соціального конфлікту, виробленими 

трьома модусами ліберальної демократії, які у своїх розвідках виокремлює 

вчений, - реалістичним, анархічним та мінімалістським. Цілком зрозуміло, 

що три моделі демократії з їх акцентуацією на порядку, праві і свободі 

відігравали значну роль у практиці західної ліберальної демократії більше 

ніж упродовж двох століть. Однак, вище зазначені недоліки цих трьох типів 

представницької демократії безперечно не могли не відобразитися на 

ліберально-демократичній традиції і породити в ній відповідні слабкості. 

Резюмуючи негативні сторони владної, правової та плюралістичної 

моделей, можемо ще раз виділити їхні дві концептуальні проблеми, що 



роблять ці типи недосконалими: 1) представництво та 2) реінтродукція у 

здогадно автономні політики таємничих незалежних  підвалин. Вважаємо за 

необхідне більш детально зупинитися на дослідженні цих двох проблем. 

Загальноприйнятою є думка про те, що за представницької форми 

управління державою виборець є вільним лише в день вкидання бюлетеню. 

Однак, як зазначає Б. Барбер «Навіть цей акт може мати сумнівні наслідки у 

системі, де громадяни використовують виборче право лише для вибору 

виконавчої, судової або ж законодавчої еліти, яка в свою чергу виконує всі 

інші обв’язки суспільного значення… Принцип представництва краде у 

індивідів кінцеву відповідальність за їхні цінності, переконання і дії. І він є 

куди менш привітним для … свободи, рівності і соціальної справедливості, 

аніж того бажають «слабкі» демократи» [95, 144]. 

Вчений переконаний, що представництво несумісне зі свободою, 

тому що делегує, а відтак і відчужує політичну волю ціною істинного 

самоуправління і автономії. І згадавши ідею видатного мислителя             

Ж.-Ж. Руссо, ми не можемо не погодитись з тим, що в ту мить, коли народ 

дозволяє собі бути представленим, він автоматично втрачає свою свободу. І 

справді, свобода і громадянство тісно взаємопов’язані, вони підтримують 

одне одного. Чоловіки і жінки, які не мають прямої відповідальності через 

спільне обговорення, спільне рішення і спільну дію за політику, яка 

визначає їхнє спільне життя, не є по-справжньому вільними, однак, 

безперечно, вони відчувають захищеність та невтручання у приватні справи. 

Б. Барбер відмічає, що представництво також є несумісним із 

рівністю, тому що у процесі голосування наша рівність переміщається до 

скриньки разом із нашим бюлетенем – вони зникають разом. Рівність, 

сконструйована виключно відносно абстрактної індивідуальності, правова 

або виборча рівність не враховує економічних проблем і соціальних 

детермінант реального буття. За відсутності спільноти рівність 

перетворюється на фікцію, яка радше не ділить або ж об’єднує індивідів, а 

формує масове суспільство нерозрізнюваних клонів-споживачів. 



І врешті решт, представництво непоєднуване з соціальною 

справедливістю, бо посягає на персональну автономність і самодостатність, 

яких потребує будь-який політичний лад, воно послаблює здатність 

спільноти до функціонування, використовуючи справедливість 

регулятивним інструментом, і чинить перепони на шляху розвою 

громадянської участі.  

Свобода, справедливість і рівність є тими фундаментальними 

політичними цінностями, які у своєму науковому обґрунтуванні і 

практичній реалізації виходять з самоуправління і громадянства. Вони не 

можуть бути реалізовані у прикладній площині без ареалу громадян.           

Б. Барбер переконаний, що вони не можуть бути зовнішньо визначені і 

потім  імплементовані  для політичної користі, вони мають бути 

внутрішніми чинниками. 

Розглянемо другу проблему, породжену трьома моделями 

представницької демократії – незалежні основи. Кожна із трьох версій 

«слабкої» демократії має власну підміну, яка покликана збалансувати 

функціонування політичної системи: мудрість управлінської еліти, право і 

свобода. Б. Барбер стверджує, що ці поняття не можна використовувати у 

такій якості, тому що всі вони є спірними по своїй суті, і не можуть бути 

розтлумаченими ані шляхом абстрактних міркувань, ані в результаті 

звернення до зовнішньої влади. Саме тому ці поняття знаходять у центрі 

політичного дискурсу. Вчений пише: «… вони не визначають політику, а 

визначаються нею» [95, 147]. 

Від цих двох проблем представницька демократія страждає в 

однаковій мірі, в результаті чого руйнується сам політичний процес. 

Закликаючи громадян оперувати абстрактними поняттями, вони 

автоматично позбавляють людей можливості знайти консенсус щодо цих 

норм, а відтак, спроможність громадян до самоуправління зводиться 

нанівець. Люди перестають бути суб’єктами політичного процесу, вони 

перетворюються на пасивних конституентів для представників, об’єкти 



законів, які вони насправді не створювали, політика стає сферою діяльності 

виключно політиків, а єдиною справою громадян виявляється вибір 

політиків.  

Охарактеризувавши три моделі представницької демократії, 

наступним логічним кроком у дослідженні вважаємо вивчення 

альтернативних варіантів, представлених унітарною та сильною моделями, 

які репрезентують напрям прямої демократії і покликані подолати негативні 

аспекти опонуючих моделей.  

Отже, унітарна модель безпосередньої демократії спирається на 

консенсус і, здається на перший погляд, сторониться представництва у 

своєму тяжінні до центральної норми – єдності. Вона закликає до вирішення 

всіх спірних питань анонімно волею гомогенної, можливо, навіть 

монолітної спільноти, яка переважно символічно визначається як раса, 

нація, народ або воля спільноти. Уряд за такої форми демократії є дієвим і 

централізованим, а громадянство – неоднозначним, оскільки окремий 

громадянин досягає своєї громадянської ідентифікації через власне 

об’єднання з колективом, іншими словами – шляхом самозречення. Хоча ця 

відмова гарантує певну рівність, вона очевидно викривляє автономність і 

громадянство як такі. Базовим принципом унітарної демократії постає 

символічна цілісність, за якої спільна воля знаходить свою реалізацію. 

 У співвідношенні участі та ідентифікації, автономності і 

самоуправління, унітарна демократія переважно набуває рис конформізму, 

колективізму і примусу. У малих спільнотах вона може бути відносно 

м’якою і покладатися на добровільну самоідентифікацію груп, тиск рівних 

за різними критеріями осіб, суспільний конформізм і щире прийняття 

групових норм – механізм, який не позбавлений ризиків, але наділений 

гарним імунітетом проти жорстких сучасних деформацій та заразного 

тоталітаризму. У великих масштабах спільнота стає абстрактною і 

деперсоніфікованою, і індивіди змушені взаємодіяти анонімно з масою 



незнайомців, тому унітарна демократія може стати недоброзичливою, 

небезпечною для свободи і громадянства і руйнівною для демократії.      

На думку Б. Барбера, Французька революція у своїй фінальній фазі 

розгортання втілила ідеал унітарної демократії у найгіршій формі. Саме такі 

приклади підбурили багатьох лібералів проти громадянської участі і 

активної спільноти, хоча насправді були викривленням прямої демократії. 

Американський вчений наводить визначення унітарної демократії як  такої, 

що «спирається на консенсус спільноти, за якого відбувається синонімізація 

індивідів із їхніми інтересами та символічним колективом і його 

інтересами» [95, 149]. Як ми бачимо, унітарна демократія має тенденцію до 

погіршення і з часом може стати просто недоречною.  Для ідентифікації 

індивідів зі спільнотою виникає потреба в уряді унітарного модусу, який би 

не лише висловлювався від імені народу, але й як сам народ, приховував 

відносини представництва між громадянами і органами управління. Окрім 

того, символічний колектив, який визначається такими абстрактними 

поняттями як нація, Арійська раса або ж загальна воля, в силу того що він 

не визначається реальною волею громадян, діючих узгоджено, зазвичай, 

перетворюється на фікцію підпільного комплексу дійсних норм. І врешті 

решт, замість голосів  активних громадян, які визначають свою спільну 

долю шляхом дискурсу та обговорення, ми отримуємо голос надмірності. За 

таких обставин, умови для демократичної політики ніколи не зростуть.  

Б. Барбер переконаний у тому, що «майбутнє демократії пов’язане з 

сильною демократією, яка реалізується у формі спільноти, але не 

колективістської, громадських міркувань, які не є конформістськими, і має 

набір громадянських інститутів, що є сумісними з сучасним суспільством. 

Сильна демократія визначається політикою у модусі участі: буквально 

кажучи, це самоуправління громадян, а не представницьке управління в ім’я 

громадян» [95, 150-151]. Вчений додає, що подібне пряме управління 

громадян не означає, що вони з необхідністю виконують його повсякчас і на 

кожному рівні, але беруть участь в управлінні доволі часто, особливо в тих 



випадках, коли піднімаються питання базових основ політики. 

Самоуправління відбувається через інституції, створені для полегшення 

постійної громадянської участі у створенні порядку денного, обговоренні, 

узаконенні і впровадженні (у формі «спільної роботи»).  

Вчений пропонує нам наступне формальне визначення найліпшого, 

на його думку, різновиду демократії: «сильна демократія у модусі участі 

вирішує конфлікт за відсутності незалежних підвалин через процес участі 

у постійній, неопосередкованій самолегалізації і творення політичної 

спільноти, здатної трансформувати залежних окремих індивідів у вільних 

громадян, а часткові і приватні інтереси у суспільне благо» [95, 151].  

Сильна демократія вирізняється з поміж інших тим, що громадські 

диспути і конфлікти інтересів стають предметом неперервного процесу 

обговорення, прийняття рішення і дії. Кожен крок у  цьому процесі є 

гнучкою частиною неперервних процедур, які вводяться у історичний, 

соціальний і економічний контексти. Здається, що саме цей різновид 

демократії є потенційно спроможним здійснити обмеження представництва 

і покладання на таємні незалежні основи, зберігши такі демократичні 

цінності як свобода, рівність і соціальна справедливість. До того ж, як 

стверджує американський вчений, ці цінності мають можливість не лише не 

розчинитися, а й набути більш вагомого значення.  Діалектика активної 

політичної участі і перманентного розвою спільноти живить свободу і 

рівність. Спільнота виростає з участі і водночас є умовою можливості 

участі, громадянська активність вчить індивідів мислити по-

громадянському, спираючись на відкритість і справедливість. Політика стає 

власною школою, громадянство – базою для навчання, а участь – вчителем. 

Свобода є тим, що виходить із цього процесу, а не занурюється у нього. 

Сильна демократія є політикою аматорів, а не експертів, де кожна людина 

повинна взаємодіяти з іншими без посередництва фахівців.  

Концептуальна ідея сильної демократії полягає у тому, що кожна 

людина виступає у ролі політика, тому що «інші» як реальність починають 



існувати для індивіда лише, тоді коли він починає напряму враховувати їх 

буття, зустрічаючись з ними на політичній арені. І власне сам індивід 

лишається абстрактним доти, доки він представлений політиками або 

символічним поняття цілого. Сильна демократія передбачає наявність ми-

мислення, що у свою чергу потребує переосмислення інтересів і блага. 

Участь і спільнота нерозривно пов’язані. «Громадянство – це не маска, яку 

можна вдягнути або приховати за бажанням» [95, 153], - зазначає Б. Барбер. 

Воно вимагає свідомої зрілості у розумінні сучасної соціальної ролі. За 

даного виду демократії участь – єдиний спосіб самовизначення, а 

громадянство – єдина форма організації життя.  

Безперечно, у прибічників представницької демократії знайдуться 

аргументи проти прямої демократії. Зокрема, вони часто апелюють до тези, 

що значна громадянська участь у політиці не зможе створити вагомих 

результатів. Будучи уповноваженими, маси  не зможуть зробити чогось 

більшого за просування приватних інтересів, власних амбіцій та вигод. 

Цілком зрозуміло, що подібного роду участь буде менш ефективною за 

діяльність представників з кращим розумінням суспільних настроїв.  

Однак, Б. Барбер протиставляє даній сентенції власний аргумент, 

зазначаючи, що такий курс навряд чи наділяє громадян усіма необхідними 

символами і надає їм усі потрібні інструменти, проте в результаті засуджує 

їх у некомпетентності. На жаль, значна кількість соціальних мислителів і 

представників політичної еліти схильні захоплюватися подібним 

блюзнірством. Вони пропонують людям референдуми, не забезпечивши 

останніх адекватною інформацією, повноцінними дебатами, належною 

ізоляцією від грошового і інформаційного тисків, а потім засуджують  за 

невідповідний рівень рішень. Вони навантажують людей найменш 

розв’язуваними проблемами масового суспільства як то інфляція, податки, 

ядерна безпека, захист навколишнього середовища, відходи промислового 

виробництва тощо, з якими і самі не можуть впоратися, а потім критикують 

за невпевненість та нерішучість. «Але який генерал дасть гвинтівки у руки 



цивільних, підбурюючи їх до бою, а потім називатиме їх трусами, коли їх 

захопить ворог» [95, 154], - ставить дискутивне питання американський 

вчений.  

Народ або маси не є суб’єктами сильної демократії, тому що народ 

не завжди репрезентує громадськість, а маси лише номінально можуть 

вважатися вільними людьми, які насправді не управляють собою. Б. Барбер 

зазначає: «Маси створюють галас, громадяни обговорюють, маси 

поводяться, громадяни діють, маси зіштовхуються і перетинаються, 

громадяни переймаються, діляться і сприяють. У момент, коли «маси» 

починають обговорювати, діяти, ділитися і сприяти, вони припиняють бути 

масами і стають громадянами. Лише тоді вони «беруть участь» [95, 155]. 

На думку дослідника, брати участь – це створювати спільноту, що 

керує сама собою, свідомо асоціювати поняття «ми» зі спільнотою. По суті, 

участь і спільнота виявляються двома сторонами однієї медалі – 

громадськості. Спільнота без участі спочатку продукує нерефлекторний 

консенсус і одностайність, потім живить нав’язаний конформізм і, врешті 

решт, породжує унітарний колективізм, який придушує громадськість та 

автономію, від яких напряму залежить політична активність. Участь без 

спільноти породжує бездумне виробництво і неспрямовану змагальну 

торгівлю інтересами. Спільнота без участі ледве поліпшує колективізм, 

створюючи ауру легітимності, участь без спільноти ледве покращує 

індивідуалізм, створюючи ауру демократії. Безперечно, діалектика участі і 

спільноти не є простою, і не може бути легко інституалізована, адже обидва 

явища походять з протилежних «світів». Участь народжується з 

автономності, індивідуалізму і діяльності, спільнота – з соціального, 

загального і взаємодії. Даний діалектичний баланс сильна демократія і 

намагається віднайти.  

Цілком зрозуміло, що теоретична заява про переваги сильної 

демократії над іншими формами демократичних режимів не є достатньою, і 

потребує низки аргументів. Ці підтвердження стануть виваженими, лише 



тоді, коли ми розберемося із змістом таких понять як суспільне 

обговорення, суспільна дія, громадськість і спільнота, і більше того, лише 

тоді коли ми визначимо конкретні інститути, за допомогою який сильна 

демократія може бути імплементованою у політичну реальність сучасного 

світу. 

 

2.2. Політична участь громадян у контексті сильної демократії 

 

Як ми вже зазначали, американський дослідник переконаний, що 

будь-яка політика відповідає своїй сутності за наявності семи засад. До них 

політолог відносить дію, публічність, необхідність, вибір, обґрунтованість, 

конфлікт та відсутність незалежних основ для оцінки. Незалежно від 

політичного режиму названі умови завжди характеризують політику. Але на 

думку, вченого лише сильна демократія у повній мірі відповідає даним 

засадам, і дає їм можливість максимально розкритися у позитивній 

реалізації. «…сильна демократія – форма режиму, що має особливу 

перевагу у вигляді прямої відповіді на дилеми, сформовані політичними 

умовами» [95, 131]. Така пряма відповідь звучить у визначенні сильної 

демократії Б. Барбером як політики у модусі участі, за якої конфлікт 

вирішується попри відсутність незалежних основ через процес участі у 

постійному неопосередкованому самоуправлінні і створення політичної 

спільноти, спроможної трансформувати залежних окремих індивідів у 

вільних громадян, а часткові і приватні інтереси у загальне благо.  

Б. Барбер апелює до історії політичної думки і зазначає, що 

починаючи від Аристотеля і закінчуючи сучасними мислителями, такими як 

Г. Арендт, людина визначалася переважно через дію. Людина народжена 

діяти і думати, а не відображати, - повторює американський вчений за      

Ж.-Ж. Руссо. Представницька ж демократія перетворила людину на пасивну 

та мовчазну. Натомість сильна демократія закликає людину до дії, в її 



межах політика твориться людиною, а не для неї кимось іншим. Активність 

– це залучення, відданість, обов’язок і служіння. Спільне обговорення, 

спільне рішення і спільна робота – це віхи, на яких ґрунтується сильна 

демократія.  

Сильна демократія відкидає традиційний редукціонізм і соціальну 

структуру, що складається з атомізованих індивідів, вона формує спільноту, 

здатну до спільного обговорення і прийняття рішення. Однак, варто 

наголосити, що сильна демократія також відхиляє міфи корпоративізму та 

колективізму, за яких визнається першість абстрактної спільноти перед 

індивідом, цілі і значущість якого визначаються цією ж спільнотою. 

Створення общини є головною метою сильної демократії, що 

супроводжується формуванням спільних завдань і визначенням  загального 

блага. Така община починається з конкретного індивіда, що усвідомив свою 

громадянську сутність і наділений відчуттям емпатії  і поваги до інших 

членів спільноти. Відтак, соціальна спільнота характеризується трьома 

вихідними взаємопов’язаними складовими -  общинністю, загальним благом 

та громадськістю.  

Через те, що сильна демократія виходить із дії-участі і глибинного 

розуміння публічного характеру політики, вона наділена потребою у 

публічному виборі. Партисипатист розуміє владу неминучою, з якою будь-

яка політика має рахуватися. У той же час він усвідомлює, що саме 

легітимізована влада робить можливими соціальну свободу і політичну 

рівність. Осереддям політичної активності виступають діяльність та 

відповідальність, які є відповіддю на людську потребу діяти у конфліктному 

середовищі.  

Як і більшість узгоджених концепцій демократії, аналізована нами 

передбачає існування громадян, здатних на значущий і автономний вибір. 

Згода без автономного управління не буде повноцінною згодою. Участь 

підсилює вольовий акт тим, що вибір схиляється на бік прямого залучення 

до обговорення і прийняття рішення. «У той час як клієнт, виборщик, 



виборець або маси можуть бути характеризовані як такі, що втратили вільну 

діяльність, учасник не може: індивідуальний вольовий акт є серцевиною ідеї 

самоуправління через участь» [95, 134].  

Б. Барбер наголошує на тому, що публічний вибір і дії не можуть 

мати наукового підґрунтя або бути продиктованими стандартами 

абстрактного філософського підходу, але вони повинні бути 

обґрунтованими, оптимальними за конкретних соціально-політичних умов. І 

відповідна обґрунтованість за сильної демократії досягається завдяки 

обговоренню між членами громади. «Тут має бути відзначено, що така 

обґрунтованість не є абстрактною передумовою політики, а являється 

ставленням, яке породжує політика сильної демократії» [95, 135]. 

Партисипаторний підхід вирізняється і власним ставленням до 

конфлікту. І хоча більшість представників плюралістичного напряму 

стверджують, що партисипаторна теорія, так само як і комунітариська,  

схильна ігнорувати конфлікт з метою досягнення консенсусу, Б. Барбер 

переконує, що подібні висновки не відповідають дійсності. На його думку, 

консенсусна демократія вирішує конфлікт шляхом розташування його 

витоків поза політичною сферою. Сильна ж демократія визнає провідну 

роль конфлікту у політичному процесі. Але на відміну від ліберально-

демократичного підходу вона апелює до політики, що здатна 

трансформувати конфлікт  у взаємодію за допомогою участі громадян, 

громадського обговорення та громадянської освіти. «Сильна демократія 

починається, але не закінчується конфліктом: вона визнає його, але в решті 

решт, трансформує його, а не підлаштовує чи мінімізує» [95, 135]. 

Сильна демократія, що ґрунтується на самоуправлінні громади, є 

самокеруючою та самокоригуючою, а тому постає незалежною від 

зовнішніх норм, дополітичних істин і природних прав. Учасники 

політичного процесу мають власне уявлення щодо прав, інтересів та істини. 

І самокерування політичним процесом за сильної демократії урівнює 

цінність внеску кожного учасника. Жоден із них не наділений 



привілейованим правом або вищим статусом. Рішення, яке приймає 

громада, з’являється не під тиском та примусом, а в результаті обговорення 

і зважування. І в силу цього політичне рішення постає легітимним. Якщо 

голосування розуміється Б. Барбером як статичний акт вираження чиїхось 

преференцій, участь визнається ним актом динамічним і творчим, в ході 

якого відбувається обмін думками з приводу удосконалення життя громади. 

«Голосування допоможе групі людей у кафе вибрати те, що смакуватиме 

кожному найліпше. Політика сильної демократії допоможе групі людей у 

кафе винайти нове меню, вигадати нові рецепти, і поекспериментувати з 

новими дієтами у спробі створити суспільний смак, який всі вони 

поділятимуть, і який замінить конфліктуючі приватні смаки…»  [95, 137]. 

Як ми бачимо, така перспектива дозволяє концепції сильної демократії 

подолати дискусію, що точиться між абстрактними правами громадян і 

загальною волею, створивши нову форму громадянства, яка функціонує 

через політичне обговорення.     

Цілком зрозуміло, що американський дослідник Б. Барбер 

розробляє концепцію сильної демократії як альтернативу  представницьким 

моделям, що на думку вченого, втратили свою актуальність і 

продуктивність, вони максимально вичерпали свої позитивні потужності, і 

сьогодні більше вирізняються негативними наслідками, аніж позитивними 

зрушеннями, а відтак потребують адекватної заміни. Він переконаний, що 

виключно сильна демократія як зразок прямої демократії може відповідати 

політичним реаліям сучасності, людській природі і телеології політики як 

такої. Безперечно, даний різновид демократичного правління не має чіткої 

кореляції з прямими демократії стародавнього світу, так само як і не 

збігається своїм інструментарієм з комунітаристськими практиками. 

 Достатньо проаналізувавши ключові постулати теорії сильної 

демократії, ми спробуємо навести власне визначення сильної демократії: 

сильна демократія – це така форма правління, за якої громадянське 

суспільство, наділене достатнім рівнем об’єктивного знання та інформації 



від демократичної держави, спроможне, використовуючи легальну 

процедуру обговорення, приймати легітимні рішення, що стосуються 

певної соціальної спільноти (локальної, регіональної, загальнонаціональної), 

засад її існування і найбільш гострих проблем функціонування, та брати 

участь у процесі їх запровадження, контролі реалізації та оцінці 

результатів. Тобто спільнота власноруч творить свою долю, вона 

самостійно розробляє рішення і продукує їх з урахуванням загального блага, 

і спільних цілей, які сприймаються членами громади свідомо більш 

важливими для кожного аніж індивідуальні і приватні.  

Кожна людина є громадянином, і її життя розгортається у модусі 

політичної участі, а це значить, що політична активність індивідуума 

проявляється не з певною часовою закономірністю участі у виборах або 

референдумах, громадянин – це не роль, яку приміряє на себе людина час від 

часу, це спосіб життя, а політична участь – це єдино можлива форма 

розгортання людського буття. Людина і громадянин виступають 

синонімічними поняттями, політична участь постає сенсом процесу 

існування окремого індивіда і спільноти у цілому, тому що перший апріорі 

не можливий без другої, і навпаки, між ними яскраво виражений 

двосторонній когнітивний зв'язок, який неможливо розірвати, уникнути або 

подолати, він визначає логіку їхньої взаємодії, вносить ясність щодо 

онтологічного призначення.  

Для того щоб максимально вичерпно зрозуміти сутність поняття 

політичної участі в контексті концепції сильної демократії Б. Бербера, нам 

необхідно розглянути вихідні предметно-понятійні аспекти, а саме з’ясувати 

зміст, що його вкладає, американський науковець, у такі дефініції як 

громадське обговорення, суспільна думка, громада, тобто вдатися до 

розгляду епістемологічного аспекту політичної участі і політики в рамках 

запропонованого вченим дослідницького підходу. 

Б. Барбер переконаний у тому, що політичне знання має бути 

відокремленим від формальної філософії і відігравати роль власної 



епістемології, лише за таких умов політика може стати джерелом 

політичного знання у партисипаторному модусі. Він наголошує: «Коли 

політика описує суверенну царину, політичне знання є автономним і 

незалежним від абстрактних підвалин. Коли політика описує сферу дії, 

політичне знання є аплікативним або практичним і може бути змальоване як 

практика. Коли політика переймається підвищенням свідомості і історично 

змінюваними обставинами, політичне знання є умовним і гнучким щодо 

часу. Коли політика розуміється як продукт людської майстерності і 

винахідливості, політичне знання є творчим і вольовим – чимось зробленим, 

аніж чимось похідним чи представленим. І нарешті, коли політика є 

провідною сферою спільної справи (res publica), політичне знання є 

суспільним і консенсусним, аніж суб’єктивним (продуктом окремих 

сприйняттів або приватної мотивації) та об’єктивним (існуючим незалежно 

від індивідуальної волі)» [95, 167]. 

Вчений пропонує нам відійти від політичної епістемології як 

формальної епістемології чистого розуму і сприймати її як практичне 

судження. Він намагається провести чітку межу, що розділяє ці два 

протилежні підходи і наводить ряд виважених аргументів. На його думку, 

прагматичний і саморегулюючий характер демократичної політики робить 

демократичне політичне знання автономним, натомість філософське знання 

вважається залежним і похідним від попереднього дослідження (емпіризм), 

від першопочаткових ідей (ідеалізм). Учений переконаний, що в силу 

абстрактного статусу істини, пропонованої метафізикою, вона не може 

відповідати суті політики. Остання має творитися на основі суспільної 

думки, яка виступає основним критерієм верифікації продуктивності 

політичного процесу. Істина у філософському прочитанні робить 

філософське знання залежним і похідним, статична рівновага спричинює 

його спекулятивний і рефлективний характер, поняття Абсолюту і вічності 

прищеплюють філософському знанню незмінність, фіксована і дана 

реальність – представницький характер, а часткова  вірогідність -  

діалектику суб’єктивного та об’єктивного. З вище наведеного, стає 



зрозумілим, що вчений переконаний у тому, що філософське знання не 

може слугувати теоретичним підґрунтям політики, таким може бути лише 

політичне знання, яке має абсолютно інші підвалини.  

Отже, демократія потребує ефективної суспільної думки. Для її 

появи ми маємо розвивати таку форму політичної свідомості, яка посилить 

розуміння і симпатію мотивованих інтересами індивідів і перетворить їх на 

громадян, спроможних на власну переоцінку і переоцінку своїх інтересів у 

відповідності до новостворених суспільних норм і по-новому усвідомленого 

загального блага. Підсилюючи думку Б. Барбера, можемо звернутися до 

роботи англійського філософа ХІХ сторіччя Т. Гріна «Принципи 

політичного обов’язку», який зазначав, що «реальність дається суспільним 

визнанням», а громадська думка може з’явитися виключно завдяки 

«спільній свідомості» [115, 143-144]. 

Стрижнем сильної демократії відповідно до Б. Барбера є 

обговорення. Але воно не може бути виражене простою промовою. Це 

значно більш складний процес, який стосується кожної людини ї її взаємодії 

з іншими за допомогою мови і лінгвістичних символів. Починаючи з 

Аристотеля західна культурна традиція вирізнялася визначенням політичної 

сфери через логос. Сучасні ліберали також проводять паралель між 

політикою та обговоренням, але за суттєвого зменшення ролі останнього і 

зведенням до найменших масштабів, перетворюючи його на інструмент 

символічного обміну між корисливими, але обачливими істотами.  

У логіці своєї концепції Б. Барбер перш ніж вдатися до деталізації 

функціонального значення обговорення, акцентує увагу на його трьох 

характеристиках: 1) процес обговорення передбачає рівнозначність 

слухання і говоріння; 2) процес обговорення є одночасно і емоційним, і 

когнітивним; 3) його інтенції спрямовані на дію і вихід за межі чистої 

рефлексії.  

Вчений акцентує увагу на тому, що вміння слухати це не спосіб 

сканування слабкостей опонентів або ж прояв толерантності з боку більш 



слабких суб’єктів, це вміння поставити себе на місце іншого (того, хто 

тримає слово) бажання зрозуміти і віднайти спільне між ним і собою, це 

слухання загальної риторики, що у кінцевому результаті має відповідати 

виключно спільним цілям і загальному благу. Гарний слухач може 

виявитися поганим юристом, але він обов’язково буде адаптованим 

громадянином і чудовим сусідом. «Слухання є зрілим мистецтвом, яке 

своєю практикою збільшує рівність» [95, 175], - стверджує Б. Барбер. Окрім 

цього, у процесі обговорення надзвичайно вагома роль належить тиші, яка є 

неоціненним медіатором, адже під час паузи може виникнути 

співпереживання.      

Стосовно діалектики емоційної і когнітивної складових у процесі 

обговорення Б. Барбер зазначає, що останнє виступає посередником між 

почуттями і встановленням причинно-наслідкових зв’язків і щодо інтересів 

та ідентичності, і щодо патріотизму та індивідуальності.  Воно спроможне 

як створити спільноту, так і підтримати права, знайти консенсус і вирішити 

конфлікт. Воно підтримує різні форми виразу: тишу, ритуал, символ, міф, 

висловлення, клопотання, спокійні і галасливі маніфестації. «Сильна 

демократія шукає такі інституції, які б могли стати одночасно і голосом і 

вухом для цих явищ», [95, 177] – зазначає науковець. 

Окрім цього, обговорення може допомогти у створенні альтернатив, 

спільних цілей, конкурентоспроможних бачень спільноти. Потенції 

обговорення підштовхують його до сфери намірів і наслідків, і роблять його 

більш  умовним і конкретним. Політичне обговорення це не розмова про 

світ, це творення і перетворення світу. І постать сильного демократа за 

таких умов є доволі прагматичною у розумінні В. Джеймса. А сильна 

демократія постає прагматизмом, перекладеним на мову політики у модусі 

участі.  

На думку Б. Барбера, функції обговорення у демократичному 

процесі розкриваються як мінімум у дев’яти категоріях. До них вчений 

відносить: артикуляцію інтересів, угоди і обміни; переконання; 



встановлення порядку денного; дослідження обопільності; почуття і 

когнітивні зв’язки; підтримку автономності; присутність і 

самовираження; переформулювання і реконцептуалізацію; побудову 

громади як творення суспільних інтересів, загального блага і активних 

громадян. Перші два пункти відповідають демократії ліберального зразку,  

шість наступних – частково знецінюються ліберальною теорією, бо не 

можуть бути забезпечені репрезентативними інститутами, а останній – 

підсумовує і узагальнює функціональний аспект обговорення.  Вважаємо за 

доцільне розглянути кожен із перелічених пунктів більш детально.  

Щодо артикуляції інтересів, угод і обмінів вчений зазначає, що у 

більшості теорій і практик ліберальної демократії процес обговорення 

виступає першопочатковим посередником в обміні, який відбувається 

поміж індивідами, що змагаються за максимізацію власних інтересів через 

ринкові інтеракції. Контракти є гарним прикладом, модель е економічною 

за своєю сутністю, а мова – трохи більше за математичну систему знаків. 

Ключовим у даному аспекті постає поняття інтересу, бо розвиває ідею 

індивідуалізму й антагоністичний характер взаємодії індивідів. Таке 

завузьке розуміння обговорення піднімає ряд проблем. Зокрема, створення 

клімату ворожості по відношенню до почуттів і невразливості щодо 

закликів мутуалізму. Сильна демократія також починає з артикуляції 

індивідуальних інтересів, але у ході обговорення, де учасники намагаються 

почути одне одного, а не вкласти вигідну угоду або перемудрувати один 

одного, виникає можливість переформатування індивідуальних інтересів на 

загальні.  

В аспекті переконання вчений говорить про те, що ліберальні 

демократи визнають цей інструмент дієвим як і риторику взагалі, і 

використовують його переважно для переконання одне одного у більшій 

легітимності власних інтересів. Цей інструмент пов’язується з ідеєю 

«раціоналізації інтересів», яка безперечно, є далекою від істинного 

суспільного інтересу, але принаймні, дає розуміння зв’язку приватних і 



загальних благ. І в даному випадку, навіть така незначна конструкція рухає 

політику за допомогою обговорення до повного вираження приватних 

інтересів, і стає сходинкою на шляху до більш сильної форми 

демократичного правління.  

Встановлення порядку денного у ліберальних демократіях завжди 

було і лишається прерогативою еліт, які у свою чергу подають громадянам 

вироблену ними логіку актуальних проблем як самозрозумілу і фіксовану, 

навіть природну і другорядну по відношенню до процесу обговорення і 

прийняття рішень. Однак, народ, який не встановлює власний порядок 

денний, не тільки втрачає життєву владу управління, а й піддає небезпеці 

право на обговорення і прийняття рішення. Б. Барбер пише: «Те, що 

вважається питанням або проблемою, і те, як ці питання і проблеми 

формулюються, у великій мірі визначає те рішення, що буде прийняте… 

Той, хто контролю порядок денний, контролює результат» [95, 181].  

Порядок альтернатив може мати не менш важливий вплив на вибір, 

аніж формулювання проблеми. За справжньої демократії встановлення 

порядку денного не може передувати обговоренню, воно має стати його 

частиною. Передача порядку денного до рук еліти дорівнює, на думку 

вченого, відмові від прав і відповідальності. За сильної демократії порядок 

денний є навіть не початком обговорення, а його серцевиною, у ході 

дискусії питання неодноразово аналізуються і зазнають переформулювання. 

Порядок денний громади визначає, де і ким вона є. Він визначає симбіоз 

спільноти і межі останньої, аналізує плани з минулого на предмет 

прорахунків і помилок, і плани на майбутнє з урахуванням цілей і спробами 

подолати попередні недоліки. З вступної частини демократії встановлення 

порядку денного за партисипаторної моделі перетворюється на визначальну 

та глибинну функцію. 

Аналізуючи дослідження обопільності, Б. Барбер говорить про те, 

що коли обговорення зводиться виключно до процесу ведення торгів (що є 

властивим ліберальній демократії), у такому випадку воно у найкращому 



варіанті може лише допомогти нам ліпше дослідити наші відмінності. 

Насправді ж, функції обговорення як проговорення (озвучування 

альтернатив), ведення торгів (обмін вигодами), прийняття рішень (вибір 

цілей) супроводжується більш складним мистецтвом розмови, яке 

передбачає можливість виправлень і змін. На думку вченого, свідоме 

звуження цих функцій віддаляє нас від реальної демократії, і істинного 

сенсу обговорення як такого.  

Діалектика обговорення гарно змальована М. Оукшотом у роботі 

«Раціоналізм у політиці»: «У розмові «факти» з’являються, лише щоб бути 

ще раз переведеними у можливості, з яких вони виросли: «упевненості» 

демонструються, щоб бути легкозаймистими, але не в результаті 

приведення у контакт з іншими «упевненостями», або сумнівами, а 

запалюються наявністю ідей іншого порядку; приблизні значення 

виявляються між поняттями, розташованими віддалено одне від іншого. 

Думки різних людей отримують крила і грають між собою, відповідаючи на 

кожен рух іншої та провокуючи одна одну до нових проявів» [138, 198].  

Отже, по-справжньому демократичне обговорення не передбачає 

ієрархії або арбітражу, не визнає привілеї та більш вигідні позиції, не знає 

вищої влади за сам процес обговорення. І за таких умов обговорення 

починає працювати не на виявлення відмінностей, а на пошук спільностей, 

людина не протиставляється спільноті, а свобода не полемізує з владою, 

виникає поняття громадянина, яке знімає вище озвучені антиномії. Це 

відбувається в результаті дослідження спільного контексту, обставин, 

особливостей, які допомагають виникненню єдиного «ми», адже через 

процес самоусвідомлення людина здатна почати відчувати емпатію не лише 

до себе самої, а й до інших. Безперечно, такий різновид обговорення 

вимагатиме від громадян доволі високого рівня навичок спілкування, але це 

достатній стимул за бажання знайти порозуміння і не втратити власну 

автономність.  



Досліджуючи значення когнітивних зв’язків і почуттів у якості 

функції обговорення,  Б. Барбер зазначає, що «розмова дозволяє нам пізнати 

і навіть зрозуміти одне одного, але ми не обов’язково уподобаємо те, про 

що ми дізнались і те, що ми зрозуміли» [95, 186]. Відтак, корисно 

розмежовувати експлуатацію від чуттєвого використання обговорення при 

демократії, хоча на перший погляд вони мало чим відрізняються. Творець 

сильної демократії переконаний у тому, що коли ми шукаємо обопільність, 

обговорення звертається до когнітивних структур, але не слід забувати про 

емоційність промов, їхню чуттєвість, музикальність, символізм. За 

допомогою слів ми передаємо інформацію, висуваємо аргументи, тощо, але 

використовуючи відтінки, тон, тембр, емоційність ми можемо достукатися 

один до одного. Емпатія досягає консенсусу, зміцнюючи спільність і 

почуття, коли кожен громадянин може сказати, що він такий як інші, і що 

йому подобаються інші. «Сусід – це незнайомець, перетворений за 

допомогою співчуття і розділених інтересів на друга» [95, 189], - пише         

Б. Барбер. Таким чином, обговорення долає стіну приватного світу і формує 

штучний світ політичного громадянства. Сила обговорення криється у 

здатності розтягнути людську уяву до меж, коли «я», зосереджене на 

власних інтересах, зможе бути реконцептуалізовне і реконституйоване у 

«ми», що створить підґрунтя для громади і спільної політичної дії.  

Окрім того, що обговорення допомагає нам подолати вузьку 

сконцентрованість на власних інтересах, воно відіграє значущу роль у 

підтримці автономності індивідуальної волі, що є необхідним для 

демократії. Через обговорення ми постійно переоцінюємо наші ідеї, 

принципи, максими, на основі яких наша воля втілюється у політичну 

сферу. Щоб бути вільними, недостатньо бажати того, що ми обираємо, ми 

повинні мати стійку волю по відношенню до того, чим володіємо. 

Обговорення є принциповим механізмом, за допомогою якого ми можемо 

перевірити і знов заволодіти власними переконаннями, воно надає імунітет 

цінностям від закостеніння, а політичний процес захищає від 

ортодоксальності, негнучкості і ярма минулого. Лише присутність нашої 



власної волі, що працює над цінностями, може забезпечити цінності 

легітимність, а нам – автономність. Безперечно, автономність не є гарантією 

від моральної порочності, навіть навпаки, є її необхідною умовою. Однак, 

стосовно людської спільноти здається очевидним, що максими, які постійно 

переоцінюються, є більш бажаними за максими, що є незмінними і 

вимагають сліпого слідування.  

Присутність і самовираження визнаються дослідником як ще одна 

функція обговорення, яка підтримує індивідуальну автономність. Факт, що 

індивід належить до політичної спільноти і схвалює спільні рішення, в 

ідеальному вигляді означає, що він переформульовує приватні інтереси і 

погляди у розважливі спільні інтереси і погляди. Але більш реалістично цей 

факт також може свідчити про те, що індивід є керованим загальною волею, 

аніж власною. Однак, вчений переконаний, що здорова демократична 

спільнота завжди лишає місце і можливість висловитись опозиції задля 

того, щоб її поглядам був наданий публічний статус. І можливо, спільне 

рішення не буде змінене цього разу, але позиція індивіда, який вважає себе 

членом спільноти, але в силу певних власних переконань не погоджується з 

рішенням, що приймається, буде озвучена та почута, взята до відома 

іншими членами громади. Існуюча ліберальна демократія в силу свого 

репрезентативного характеру перешкоджає такому різновиду обговорення 

двома шляхами. У незгодного громадянина немає можливості привселюдно 

висловити свою незгоду, його переводять до царини тиші, з одного боку, а з 

іншого - створюються такі умови, коли погляди можуть бути висловленні 

виключно перед прийняттям рішення, без огляду на іншомислячих, у яких 

може просто виникнути потреба висловити свій біль і незгоду після. Учений 

відмічає: «У житті демократії не може бути жодного дня, коли громадяни 

можуть дозволити собі припинити обговорення себе, або дати можливість 

іншим припинити говорити до них» [95, 193].   

Щодо переформулювання і реконцептуалізації Б. Барбер зазначає, 

що вони стосуються першочергово понять і цінностей, якими оперують і на 



які орієнтуються громадяни, це перманентні процеси, які визначають 

обговорення. Вони тісно пов’язані з кожною з вище описаних функцій, і 

знаходять власне самовираження саме в них. Встановлення порядку    

денного – це неперервна функція, яка передбачає постійну 

реконцептуалізацію суспільної справи, самої ідеї спільноти; дослідження 

обопільності сприяє зростанню свідомості громадян, в результаті чого 

виникає нове, більш широке розуміння спільної мови; когнітивні зв’язки і 

почуття залежать від співпереживання, яке змінюється в залежності від 

того, як ми бачимо наші інтереси і наші окремі ідентичності; автономія 

передбачає переосмислення наших цінностей і поглядів у світі, що 

змінюється; присутність кидає виклик спільному рішенню, що допомагає 

полегшити переоцінку. Лише ведення торгів і переконання (у вузькому їх 

розумінні, властивому ліберальній демократії) позбавлені 

переформулювання, і в цьому, на думку дослідника, їхня найбільша 

проблема. 

Автор сильної демократії пише: «У підсумку, те, як ми називаємо 

речі, впливає на те, як ми їх робимо… майбутнє має бути спочатку назване, 

перш ніж бути створеним» [95, 197]. Мова в цьому контексті сприймається 

дослідником, як важливе поле бою, вона консервує або ліквідовує традиції, 

кидає виклик парадигмам влади, і є свого роду дзеркалом, що відображає 

майбутнє. Якщо мова жива, суспільство має шанс на розвиток, якщо вона 

діалектична, суспільство може узгоджувати минуле і майбутнє, інтереси, 

соціальні прошарки тощо.  

Посилаючись на Ю. Габермаса, відповідно до якого демократія 

першочергово означає рівний доступ до мови, Б. Барбер говорить, що 

сильна демократія передбачає розповсюджену і постійну участь у 

обговоренні цілої спільноти. «Потрапляючи до рук медіа, бюрократів, 

професорів і менеджерів, мова швидко перетворюється на ще один різновид 

зброї в арсеналі правлячої еліти» [95, 197]. Громадяни за сильної демократії 

мають самостійно визначати своє майбутнє, аналізуючи помилки минулого і 



коригуючи сучасне, вони повинні бути суб’єктами, а не об’єктами 

політичного процесу, активними, свідомими і дієвими, залученими до 

неперервного процесу обговорення, в якому може повномірно розкритися 

їхня громадянська сутність, і за допомогою якого можуть реалізуватися 

демократичні принципи свободи, рівності і справедливості.  

І врешті решт, остання дев’ята функція обговорення за                     

Б. Барбером – побудова громади як створення суспільних інтересів, 

загального блага і активних громадян – постає завершальною сходинкою до 

ключової мети, розвитку громадянства, здатного до суспільних міркувань і 

політичних суджень, потрібних для спільного майбуття в ім’я загального 

блага. Дана функція, на переконання вченого, піднімає цілу низку гострих 

питань, зокрема, що є «суспільним», і який політичний зв'язок між благом і 

інтересами? Однак, попри всі ці питання, він переконаний у тому, що лише 

обговорення є тією рушійною силою, яка може допомогти нам створити 

спільноту, спроможну до усвідомленого формування власного майбутнього, 

і в тому, що обговорення може отримати енергію для свого розгортання 

виключно зі спільноти. 

Критикуючи ліберальну демократію, Б. Барбер звинувачує останню 

у свідомому зменшенні ролі населення у процесі обговорення, а відтак, і у 

процесі прийняття рішень, надаючи можливість населенню лише час від 

часу за допомогою процедури виборів на різних рівнях делегувати свої 

повноваження представникам, які, буцімто, більш обізнані у реальних цілях 

спільноти, є більш компетентними і ерудованими. Він наголошує: «Ті, хто 

визначають демократією такий різновид, коли прийняття рішення 

відбувається через вибір або голосування, позбавляють її необхідної дії, без 

якої політика стає абстрактним процесом, який не має жодного відношення 

ані до влади, ані до реальності» [95, 198]. 

Сильна ж демократія пропонує альтернативу, яка не відкидає усі 

чесноти ліберально-демократичного погляду на рішення як вибір за певних 

умов, але розвиває більш широкий підхід до розуміння політичного 



судження і здійснення політичної волі. Вона розуміє прийняття рішення, як 

таке що базується радше на волі, а не на виборі, і судженні, а не перевазі. 

Наслідуючи Ж.-Ж. Руссо, сильні демократи надають перевагу мові 

легітимної волі, аніж мові правильного вибору. За такого підходу 

громадянин, не буде заявляти, що він хоче щось. Його формулювання 

звучатиме інакше: щось може бути добрим для нас. Мати волю для             

Б. Барбера рівнозначно творінню світу або привнесенню подій у цей світ, а 

ці акти визначають владу як здатність творити або модифікувати реальність. 

І в даному випадку бажання однієї людини не протиставляється бажанню 

іншої, окреме бажання протиставляється загальній волі. У політиці ми не 

можемо воліти за себе, ми можемо робити це за всіх.  

Отже, Б. Барбер переконаний, що велика кількість дилем і 

парадоксів ліберальної демократії зникає, коли ми транскрибуємо їх мовою 

сильної демократії. Зокрема, він звертається до чотирьох наступних: 1) 

людські преференції є непропорційними, але мають бути артикульованими, 

ранжованими, порівняними і оціненими; 2) спроби зробити політику більш 

репрезентованою лише продукують фрагментовану, неефективну систему, 

все більше елітизовану (так званий залізний закон олігархії); 3) виборці є 

рівними за кількістю наданих ним голосів, але можуть бути далеко 

нерівними щодо інтенсивності і кількості питань, по яких вони хочуть 

голосувати; 4) плюралізм будь-яких індивідуальних ролей та інтересів 

ослаблює і приватизує громадянство, і краде його ключову (суверенну) 

роль. Лише сильна демократія з її абсолютно іншим баченням сенсу і 

значення політичної участі громадянина, може подолати ці кризові дилеми 

ліберально-демократичної традиції і внести ясність у саме поняття 

громадянства.  

 

2.3. Інституційний та інституціональний аспекти сильної демократії 

 



Розробляючи концепцію сильної демократії, американський 

дослідник Б. Барбер повсякчас критикує ліберальну демократію, акцентує 

увагу на її недоліках і застарілості, невідповідності істинним принципам 

демократії і пропонує концептуальну модель, яка на його переконання, 

спроможна максимально подолати негативні сторони представницької 

ліберальної демократії, відмовившись від верифікації політичної практики з 

філософським знанням, звеличивши роль громадянина, його значущість у 

політичних процесах, активність громади, значення обговорення у процесі 

вироблення політичного рішення і залучення громадян до процесу творення 

долі тієї соціальної спільноти, до якої вони належать.                 

Однак, автор концепції сильної демократії добре усвідомлює, що 

вийти за межі теоретичного поля і імплементувати ідеї у прикладну царину 

зможе допомогти тільки вироблення інституційної системи, реальних 

механізмів і засобів запровадження сильної демократії у реальну політичну 

практику. Б. Барбер пише: «Сильна демократія потребує 

безпосередницького самоуправління залученим громадянством. Вона 

потребує інститутів, які б включили індивідів і на рівні району проживання і 

в національному масштабі до спільного обговорення, спільного прийняття 

рішення і політичного судження, і спільної дії» [95, 261].     

  Саме тому він і звертається до розробки  відповідного комплексу 

соціально-політичних інституцій, які у взаємодії покликані доповнювати 

одна іншу, оптимізувати і злагоджувати функціонування сильної демократії. 

Наслідуючи логіку міркувань вченого, ми також вважаємо за доцільне 

звернутися до детального аналізу інституційного та інституціонального 

аспектів концепції сильної демократії.  

Вчений зазначає, що рівень розвитку сучасного суспільства, а 

особливо його комунікаційних і технологічних складових, відкриває двері 

для сильної демократії, адже може інструментально забезпечити переважну 

більшість її потреб. На думку дослідника інститути сильної демократії 

мають відповідати ряду критеріїв, а саме: 1) бути реальними і 



здійснюваними, продуктом дійсного політичного досвіду; 2) доповнювати і 

бути конкурентоспроможними по відношенню до представницьких 

інститутів на державному рівні; 3) прямо проводити небезпеки лібералізму 

повз такі схильності учасницьких спільнот, як ірраціоналізм, упередженість, 

уніфікація та нетолерантність, тобто захищати кожного окремого індивіда і 

його думку, позицію меншості тощо; 4) долати недоліки сучасності такі, як 

масштаб, технології, складність, парадокс парохіалізму і 5) надавати вираз 

особливим проявам сильної демократії – обговоренню, судженню, 

суспільній думці, пропонуючи альтернативи представництву, звичному 

голосуванню, правлінню бюрократів та експертів.  

Дослідник переконаний, що переорієнтація демократії у 

партисипаторний напрям потребує інноваційних інституцій, сильна 

демократія повинна бути озброєна не лише політичною програмою, а й 

політичною стратегією. А це значить, що сильна демократія повинна 

запропонувати системну програму інституційних реформ, а не просто 

часткові і не пов’язані між собою модифікації. Інституційні зміни мають 

першочергово торкатися трьох основних сфер, які вирізняють сильну 

демократію: обговорення (розгляд, формування порядку денного, слухання, 

емпатія), прийняття рішень (громадська думка, політичне рішення, 

вироблення політики) і дії (спільна робота, спільна дія, громадянська 

служба). 

У кожній з вище названих сфер мають бути встановлені певні 

інститути, які у комплексній взаємодії наближатимуть демократію до 

партисипаторного зразку. Вважаємо логічним розглянути відповідні 

інститути і проаналізувати їхнє призначення та значущість.  

Інституціоналізація обговорення зразку сильної демократії 

потребує: сусідських асамблей, телевізійних міських зустрічей та 

громадських організацій з обговорень, громадянської освіти і рівного 

доступу до інформації, додаткових інститутів. Отже, щодо сусідських 

асамблей Б. Барбер зазначає, що вони є засадничими для демократії, адже 



без спілкування і обміну думками не може бути влади народу. «Чи на 

ринковій площі, чи у сквері, чи у сільській лавці, чи у перукарні або ж 

шкільному подвір’ї, або ж міських зборах, демократія повинна мати місце 

для локальних розмов, свій сусідський парламент. Метою не є здійснення 

влади чи творення політики: це потрібно для формування умов для 

здійснення влади – введення громадянської компетентності» [104, 267-268].   

У цьому контексті доречно пригадати роботу Г. Арендт «Про 

революцію», в якій дослідниця посилається на ідеї Т. Джефферсона, що 

добре усвідомлював «наскільки небезпечним може бути надання народу 

участі у політичній владі без надання їм одночасно більшого 

громадянського простору за виборчу скриньку і більшої можливості для 

висловлювання на публіці за день виборів» [94, 256].     

Відтак, потрібно створити загальнонаціональну систему місцевої 

громадянської участі, мережу сусідських асамблей у сільській, приміській 

та міській місцевості, адже політична свідомість народжується в околі. Як 

писав М. Котлер у роботі «Сусідське управління: місцеві засади 

політичного життя»: «У сусідстві… люди розмовляють одне з одним і 

детально викладають свої почуття поки рухаються до отримання джерела 

цінностей у їхніх життях. Вони рухаються до предметів, які сусіди 

розуміють і поділяють – а саме, спільнота і самоуправління» [129, 2].  

Такі сусідські спільноти, на думку, Б. Барбера, можуть налічувати 

від п’яти до двадцяти п’яти тисяч громадян, проводитись у вигляді форумів 

з громадянських обговорень по питаннях місцевого, а також регіонального і 

національного рівнів без замахів на сучасні делегування управлінської 

відповідальності та влади. Громадянська освіта поступово збільшить 

компетентність громадян, і з часом асамблеї зможуть стати потенційними 

інститутами з питань місцевого прийняття рішень і діяльності спільноти. 

Сусідські асамблеї можуть відбуватися раз на тиждень, коли дорослі люди, 

що працюють, матимуть можливість їх відвідувати.  



На початкових етапах, поки вони не переберуть на себе 

відповідальність прийняття рішень, справа асамблей матиме три вектори: 

гарантування місцевої звітності, обговорення питань (встановлення порядку 

денного), діяльність у ролі омбудсмана. На другому етапі становлення, 

сусідські асамблеї зможуть стати голосуючими виборчими округами щодо 

регіонального і національного референдумів, і можливо, діяти як 

об’єднання спільнот у системі телекомунікацій. Задля постійного 

функціонування сусідські асамблеї повинні мати фізичний «дім», спочатку 

можуть використовуватися будівлі загального значення, такі як школи, але з 

часом для асамблей мають бути відведені окремі приміщення для їхнього 

повноцінного функціонування, які згодом стануть домом громадян, по-

справжньому громадянським простором, в якому люди зможуть 

підтверджувати громадянство. «Задовго громадянство було ідентичністю 

без фіксованої адреси і постійної резиденції» [95, 271], - зазначає Б. Барбер.  

Для захисту прав і більшої ефективності асамблей в їхній роботі 

мають бути задіяні голова і секретар, ці посади повинні обійматись 

навченими представниками громади, які можливо мали досвід роботи у 

федеральній громадській службі. Голова і секретар не матимуть права 

голосу, а слідкуватимуть за чесністю дискусій, відкритістю дебатів, не 

беручи самостійної участі у процесі обговорення.  

Безперечно, ліберальні демократи схильні вважати, що ідея 

сусідських асамблей приречена через нестачу людської активності. Як писав 

Дж. Помпер у роботі «Внесок політичних партій у демократію»: «виборці 

мають забагато справ, що тиснуть на них, починаючи із заробляння грошей 

до занять коханням, щоб прослідувати за арканом процедур управління» 

[144, 7]. 

Але Б. Барбер переконаний, що люди відмовляються від участі 

тільки тоді, коли з політикою не рахуються, вони є апатичними, тому що 

позбавлені влади, а не безвладними через власну апатичність. Він 



наголошує, що прийшов час звільнити сусідство від ностальгії і поновити на 

позиції серцевини клітини демократичного тіла політики.  

Як ми розуміємо, сусідські асамблеї пропонують живі форуми, але 

вони зачіпають лише населення певної обмеженої місцевості, і можуть мати 

тенденцію до розмежування регіонів і нації як такої. Регіональний і 

національний рівні потребують обговорення не менше. Сильна демократія 

вимагає такої форми міської зустрічі, за якої участь пряма, а комунікація 

регіональна чи навіть національна. Проблема масштабів може бути 

вирішена за допомогою модернізації електронної комунікації. Під 

останньою вчений має на увазі першочергово кабельне телебачення і 

супутникові ресурси, інтерактивні можливості відео і комп’ютерів тощо. 

Проте варто наголосити, що ідея спілкування між громадянами на 

державному рівні зародилася у дослідника у вісімдесяті роки ХХ століття, 

коли інформаційні технології і мережа Інтернет не мали навіть натяку на 

сучасні масштаби розвитку і потужності, які сьогодні додають сильній 

демократії більше шансів на успіх у власній реалізації. 

Б. Барбер зазначає, що телекомунікаційні технології можуть 

використовуватися по-різному, залежно від того, які цілі у осіб або груп, що 

їх використовують, виникають нові ризики для сильної демократії, адже 

обговорюваний технологічний інструмент може використовуватися 

цивілізовано і конструктивно або ж  -  деструктивно і маніпулятивно. 

Однак, якщо досліджувати ідеальну модель, тоді за неї ці нові технології 

повинні використовуватися для підвищення громадянської освіченості, 

гарантування рівного доступу до інформації, зв’язку між громадянами і 

інститутами, що робитиме їхнє спілкування можливим і продуктивним на 

великих просторових відстанях. Однак телекомунікаційне спілкування не 

може лишатися неконтрольованим, для здійснення організаційної функції, 

на думку вченого, має бути створена громадянська комунікаційна спілка 

(ГКС), яка нестиме відповідальність за конструктивне використання мережі 

та захист індивідів від засилля необ’єктивної інформації, члени такої спілки 



обиратимуться з представників різних сусідських асамблей або з 

регіональних асоціацій, які складатимуться з певного ряду сусідських 

асамблей.  

Дані засоби сприятимуть зростанню освіченості і компетентності 

громадян і урівнюватимуть їхні шанси на доступ до інформації. Цілком 

зрозуміло, що інформаційне суспільство, з одного боку, полегшує дану 

справу, а з іншого – ускладнює. Зростає кількість громадян з доступом до 

інформації, але в той же час збільшується і кількість інформації з усіх 

суспільно значущих царин, зокрема, політичної, економічної тощо. Вчений 

вважає можливим подолати цю дилему наступним шляхом: дотувати 

видавничу і телевізійну сферу, щоб вони забезпечували населення рівним 

доступом до друкованих і відео матеріалів освітнього та інформативного 

характеру.  

Додатковими засобами, що пожвавлюватимуть роботу сусідських 

асамблей, за Б. Барбером мають стати представницькі міські збори, 

керування офісом шляхом жеребкування, декриміналізація та мирова 

юстиція. Представницькі міські збори врівноважують принцип участі  та 

повної залученості громадян до процесу обговорення на місцевому рівні, 

рятуючи від роз’їдаючого впливу масштабу. Представники міських зборів 

обиратимуться шляхом жеребкування, а членство змінюватиметься, таким 

чином кожен громадянин певний час братиме участь у процесі управління. 

Це саме стосується і муніципалітетів, які також можуть формуватися з 

громадян. Щодо юридичного аспекту, Б. Барбер зазначає, що значна 

кількість проступків може бути виведена з кримінального кола і 

розглядатись не у суді, а в інший спосіб, наприклад, на форумах 

справедливості.  

Щодо інституціоналізації виміру, пов’язаного з прийняттям рішень, 

вчений говорить про необхідність активізації національної ініціативи і 

процесу референдуму, запровадження електронного голосування, виборів за 

жеребом (розподіл, заміна і платня), гарантування та ринкового підходу до 



публічного вибору. Отже ініціатива і референдуми мають стати одними з 

головних інструментів у руках населення, якщо воно хоче позбутися 

маніпуляцій еліти і збільшити свою участь в управлінні державою. Вони 

можуть стати сходинкою на шляху до поновлення обговорення і 

суспільного прийняття рішень. Безперечно, скептики і захисники ідеї 

правління експертів продовжуватимуть виступати проти законодавства, що 

виробляється шляхом референдуму, народної правотворчості, наголошуючи 

на тому, що в наш занадто складний і технологічний час люди не зможуть 

здійснювати пряме управління розсудливо. Однак, на думку автора 

концепції сильної демократії, прибічники представницької демократії 

просто помиляються у самому розумінні законотворчої функції, 

сприймаючи її як інституціоналізацію науки або істини, натомість її слід 

сприймати як вплив громади на науку та істину. І в цьому аспекті 

громадяни нічим не відрізняються від обраних законотворців: їхнє завдання 

полягає у виробленні висновків та поглядів, оцінці, покладаючись на 

здоровий глузд, а не експертизу. Політичний здоровий глузд виходить з 

ціннісних пріоритетів, а тому ініціатива і референдум можуть збільшити 

потужність і продуктивність громади, що є неодмінною умовою сильної 

демократії і водночас ключовим елементом її програми.  

«Інтерактивні відео комунікації роблять можливими нові форми 

голосування, які при обережному використанні, можуть посилити 

демократію» [95, 289], - наголошує Б. Барбер. Актуалізація подібної 

можливості відбувається у зв’язку з тим, що виникає підґрунтя і практична 

форма втілення відповідей регіонального і національного масштабів, 

виникає можливість електронного голосування. Проте вчений наголошує, 

що зручна процедура електронного голосування має відбуватися не вдома у 

громадянина (окрім випадків людей, що мають проблеми з руховим 

апаратом, молодих матерів, осіб похилого віку тощо), а в місцях, 

вироблення і продукування думок і суджень громади, в сусідських 

асамблеях, адже знаходячись вдома, людина буде більше думати про власні 

інтереси і надавати перевагу рішенням, які будуть більш вигідні їй як 



приватній особі, а ось рішення які прийматимуться на спільній території, з 

урахуванням впливу громади з відчуттям загальної волі, будуть більш 

вигідними спільноті, в силу чого носитимуть більш демократичний 

характер.  

Б. Барбер добре усвідомлює, що навіть за прямої демократії 

сильного зразку буде неможливим повністю відмовитися від 

представництва, що першочергово пов’язано з масштабами сучасних 

держав, але на його думку, вибори цих представників мають відбуватися з 

чітким урахуванням і розробленими процедурами розподілу повноважень, 

заміни представників і питання оплати їхньої праці. Він вважає за доцільне 

повернутися до процедури виборів представників за жеребом, способу який 

визнавався Ш. Монтеск’є найбільш природним для демократії. «Введення 

виборів за жеребом на обмежуючій основі може врятувати представництво 

від самого себе, дозволивши одним громадянам діяти від імені інших 

(маючи справу з проблемою масштабу)» [95, 291], - зазначає вчений.  

Жеребкування також допоможе нейтралізувати деформуючий 

вплив заможності на публічну службу, розподіливши публічну 

відповідальність більш рівномірно між населенням, залучивши значно 

більшу кількість громадян до процесу вироблення політики і 

адміністрування. Вчений стверджує, що є дві арени, до яких може 

застосовуватись жеребкування у сучасних представницьких системах. 

Перша – місцеві асамблеї, на яких за допомогою жеребу можуть 

визначатись представники, делеговані до регіональних асамблей (кількість 

обранців може варіюватись, але в середньому дорівнювати п’яти особам з 

однієї сусідської асамблеї, а термін їхніх повноважень Б. Барбер пропонує 

обмежити одним роком). Друга – це місцеві офіси, які не вимагають від 

представників особливих вмінь та навичок, знань і досвіду, хоча останні і 

можуть отримати певну мінімальну підготовку. Жеребкування таким чином 

залучить до політичного процесу тих, хто раніше вважався апатичним через 

безвладдя, зрівнявши їх у можливостях із забезпеченими і освіченими.  



Однак, щоб запрацювати по-справжньому демократично, ідея 

жеребкування має бути доповнена, на думку дослідника, регулярною 

ротацією представників, з одного боку, задля того, щоб максимальна 

кількість населення могла бути залучена до процесу управління, а з     

іншого – задля уникнення таких недоліків як корупція, лобіювання тощо. 

Окрім цього, вчений переконаний у тому, що представники мають 

отримувати щоденну платню за виконання обов’язків, покладених на них 

громадою, задля того щоб компенсувати час, витрачений на справи 

спільноти, без виконання професійної роботи, і з метою стимулювання 

якісно виконувати публічні функції. «Там, де кожен громадянин має рівну 

можливість політичного судження і рівну відповідальність за загальне 

благо, ротація відповідальності серед громадян, обраних жеребом, стає 

впливовим символом істинної демократії. Це найпростіший … інструмент 

сильної демократії» [95, 293], - переконує Б. Барбер.  

Щодо інструментів гарантування і ринкового підходу до публічного 

вибору вчений зазначає наступне: перший серед демократичних 

інструментів – це вибори, останнім часом децентралізований або ринковий 

підхід щодо публічного вибору набуває все більшої популярності. Такий 

підхід спрямований на надання індивідам влади щодо публічного вибору, 

він передбачає використання ринкових механізмів у процесі визначення 

суспільних інтересів. Громадяни, озброєні виданими урядом гарантіями, 

наділені економічною владою купувати товари та послуги, які припадають 

їм до вподоби, в той час як створення та обслуговування цих товарів і 

послуг відводиться приватним виробникам, які змагаються на вільному 

ринку за отримання замовлень від споживачів. У цілому ця ідея не є новою, 

і сягає по суті часів артикулювання А. Смітом головних положень вільного 

ринку, а згодом була імплементована до практики США, наприклад, коли 

Дж. Білл дозволив ветеранам Другої світової війни здобувати освіту у будь-

якому навчальному закладі.  



Б. Барбер вважає, що можливо, якби ця ідея була виключно 

ліберального характеру, вона б не потрапила до програми сильної 

демократії. Проте у 60-ті роки ХХ століття ціла низка науковців, критиків і 

аналітиків, зокрема, К. Дженкс, Дж. Кунс, С. Шугармен взяли на озброєння 

ідею гарантій як прогресивну альтернативу для занепадаючої системи 

безкоштовної середньої школи у США. Вони стверджували, що така 

система збільшить батьківську активність, зрівняє вибір і допоможе 

подолати недоліки існуючої системи. Батьки, залучені до проблеми освіти 

дітей, стають громадянами, залученими до проблеми сусідського ареалу. 

Гарантії виступають у вигляді форми влади, а влада – це найбільш 

ефективний каталізатор громадян. Звісно, система гарантій веде за собою і 

комплекс небезпек, зокрема, активізація індивідуальних інтересів громадян 

як батьків, що зацікавлені ліпшою освітою для своєї дитини, проте маючи 

приватне коріння, ця проблем змушує громадян діяти злагоджено, 

взаємодіючи з іншими громадянами-батьками. Окрім того, гарантії можуть 

не просто збільшувати громадську активність, а й викривляти спільноту, 

привносячи корупційні моменти. Це свідчить про те, що ідея системи 

гарантій не може сприйматися з ентузіазмом, але також не може 

позбавлятися можливості експериментального застосування.  

І ще один вимір інституціоналізації сильної демократії, пов'язаний з 

аспектом демократичної дії, передбачає актуалізацію національного 

громадянства і спільної дії, сусідського громадянства і спільної дії, 

демократії на робочому місці та перетворення сусідства на фізичний 

публічний простір. Національна служба сприймається Б. Барбером як 

життєво важливий елемент між правами і обов’язками за режиму сильної 

демократії. І права, і обов’язки розуміються дослідником як творіння 

конституційної системи, фундамент для здорового громадянства. Народ, 

який має волю радіти за свої права, але не бажає прямо їх захищати, на 

думку вченого, приречений невдовзі втратити причину веселощів. З 

демократичним громадянством не можуть порівнюватися ані об’єднання 

фахівців, ані волонтерські організації.  



Думки про загальну національну службу наводять Б. Барбера на 

іншу ідею – створення універсальної громадянської служби, яка покликана 

здійснювати навчально-тренувальні програми людського ресурсу, пов’язані 

з управлінськими можливостями, які згодом допоможуть удосконалити 

демократію. Навчання повинні будуть проходити усі дорослі люди, 

незалежно від статі, статків тощо, і освітній процес триватиме в середньому 

від одного до двох років. Усі студенти матимуть можливість обирати 

програму серед п’яти напрямків: захисного, міського, сільського, 

міжнародного і особливого. Однак перш ніж обрати один із вище 

перерахованих напрямків навчання, усі будуть проходити тримісячний курс 

з фізичної підготовки, механіки, екології, електоральних навичок, 

громадянської освіти, елементів соціальної науки тощо. Кожна група 

(комуна) з певної спеціальності матиме сто студентів, які поділятимуться 

ще на чотири підгрупи по двадцять п’ять осіб (команди комуни), вони 

будуть розміщені у відповідні спеціальності соціальні умови і їхня 

діяльність зосереджуватиметься на вирішенні ключових проблем певної 

царини. За таких умов громадяни, що служать своїй державі, стануть по-

справжньому публічними. Вчений має надію, що з часом подібні служби 

зможуть з’явитися і в економічній царині.  

Б. Барбер підмічає, що політична участь є більш доступною на рівні 

сусідства, коли наявна безліч варіантів для залучення. Хоча, говорячи про 

використання інструменту жеребкування, він наголошує на зростанні такої 

можливості у процесі управління для кожного громадянина. Сильна 

демократія розвиватиме програму Дія, що сприятиме активності на всіх 

рівнях від локального до національного. Наприклад, можна запроваджувати 

громадянські прибирання або створювати місцеву поліцію, що 

перетворюватиме апатію на активність. Однак цей інструмент буде лише 

додатковим у процесі генералізації загального духу громадянської 

відповідальності. 



Вчений зазначає, що фундаментальним положенням сильної 

демократії виступає теза про первинність політики по відношенню до 

економіки. Однак демократизація робочого місця може відбуватися й на 

початкових етапах побудови сильної демократії. Наприклад, у роботі 

проектів, фінансованих урядом, що відбувається за принципами гуманного 

управління і егалітаризму, або ж у кооперативних моделях, в межах яких 

робітники одночасно виступають й власниками бізнесу. Н. Картер у роботі 

«Демократія на робочому місці: перетворення робітників на громадян?» 

пише: «…робочі кооперативи – організації, власниками яких і контроль над 

якими здійснює робоча сила – місце, де очікується найбільш екстенсивна і 

регулярна участь, а відтак і її вплив - суттєвіший» [103, 167].  

І ще один останній за рахунком, але не останній за значенням 

елемент інституціоналізації сильної демократії пов'язаний з перетворенням 

сусідства на фізичний публічний простір. Б. Барбер говорить про те, що 

програма сильної демократії вимагає своєрідної архітектури та дизайну, які 

б відповідали вимогам обговорення і надавали громадянству фізичний ареал 

розташування і функціонування. Громадські місця мають стати аренами 

задоволення і духу братерства, дискурсу та активності, прийняття й аналізу 

рішень. Сусідські асамблеї потребують власної локації, яка б підтримала 

їхню місію перетворення чужинців на сусідів. І що важливо, сусідство має 

бути організоване таким чином, щоб зберігаючи власну ідентичність, кожен 

громадяни був відкритим для іншого, і тоді парохіалізм як ворожість до 

чужинців не матиме шансу на появу. Традиційне сусідство початку ХХ 

століття було значно безпечнішим і продуктивнішим за сусідство на 

початку ХХІ сторіччя в силу специфіки забудови території. Освітні школи 

на території певної сусідської асамблеї мають привчати молодь до основ 

громадянства, розтлумачувати, що являє собою феномен сусіда та 

громадянина, відмовляючись від будь-яких проявів дискримінації за будь-

якою ознакою. На глибоке переконання американського дослідника, лише 

перекроювання ландшафту допоможе формуванню справжньої сильно-

демократичної свідомості у людей.  



Отже, порядок денний розбудови сильної демократії за Б. Барбером 

не обмежується однією реформою або введенням одного соціального 

інституту. Запровадження демократії сильного зразку – це застосування 

комплексу інститутів, механізмів та інструментів, які лише у взаємодії 

зможуть допомогти розвою прямої демократії у теперішньому часі. 

Безперечно, ідеї американського вченого не позбавленні раціонального 

зерна, однак, в багатьох аспектах ми бачимо його захоплення своєю 

концепцією, що часом засліплює дослідника і позбавляє можливості бути 

об’єктивним. Неможна, наприклад, не погодитись з Б. Барбером у питанні, 

що стосується телекомунікаційних технологій, електронного урядування і 

виборів, однак в той же час викликають подив такі ідеї науковця, як 

перекроювання фізичного простору, спільні прибирання тощо. І в цьому 

сенсі доволі слушним буде пригадати сентенцію, яке вчений пропонує на 

початку знайомства з його концепцією, зазначаючи, що сильна демократія – 

це ідеальний тип політичного режиму, а відтак може слугувати лише 

певним мірилом практики, реальних інститутів, явищ та відносин.   

 

Висновки до другого розділу 

 

Загалом, по другому розділу можна зробити наступні висновки: 

першопоштовхом у розвитку концепції сильної демократії виступає критика 

класичного лібералізму, ліберально-демократичних ідей і практик ХХ 

століття, які переважно народжувалися і здійснювалися на теренах 

батьківщини Б. Барбера, у США. Аналізуючи прикладні аспекти 

розгортання демократичного процесу у власній державі, вчений доходить 

висновку про недосконалість реалізованого лібералізму, його застарілості і 

невідповідності актуальним вимогам і проблемам. Б. Барбер зазначає, що 

ліберальна практика американського зразку вирізняється своєрідним 

сприйняттям і розумінням соціального конфлікту, він упевнений, що три 

модуси прояву лібералізму у США, а саме анархізм, реалізм і мінімалізм, не 



ставлять собі за мету подолання конфлікту, а продукують три різні 

ставлення до нього – заперечення, придушення і толерантність, але цим 

вони не долають існуючі у суспільстві протиріччя, а по-своєму 

завуальовують. Тільки сильна демократія спроможна, на переконання 

вченого, запропонувати альтернативний варіант, який допоможе подолати 

протистояння у суспільстві, перевівши їх на якісно новий щабель, а це буде 

можливим лише за умови зміни суспільної свідомості, переосмислення 

таких категорій як загальне благо і приватні інтереси, спільні цілі і 

індивідуальні інтенції, ролі і значення громадянського суспільства у 

процесах державотворення і значущості громадянина як ключового актора 

політичного процесу, який маючи доступ до інформації і вміння її 

аналізувати, проявлятиме активну громадянську позицію, беручи 

неопосередковану участь у політичному процесі, а саме буде задіяний у 

політичну практику на таких етапах, як обговорення, прийняття рішення, 

його реалізація та контроль над виконанням. Громадянин за таких умов – це 

не пасивний об’єкт, використовуваний можновладцями, це активний суб’єкт 

політичного процесу, він визначає свою долю, подальший розвиток 

спільноти на локальному рівні та держави на регіональному і 

національному рівнях, тому що він усвідомлює себе істотою політичною і 

визнає привалювання загальних інтересів над власними.  

Б. Барбер досліджує умови можливості розгортання політики і 

виділяє сім базових умов, без яких політика буде неможливою, або буде 

недемократичною. До них вчений відносить дію, публічність, необхідність, 

вибір, обґрунтованість, конфлікт та відсутність незалежних основ для 

оцінки, він детально характеризує кожну з умов, і логіка його суджень 

виглядає злагодженою. Він переконаний у тому, що вихідними цінностями 

демократії як раніше, так і сьогодні лишаються свобода, справедливість і 

рівність, однак, лише сильна демократія в силу своєї змістовної специфіки 

може створити умови для їхньої повноцінної реалізації.  



Окремої уваги заслуговує авторське сприйняття і розуміння 

політичної участі, політична участь в рамках сильної демократії – це спосіб 

людського буття, це щоденна робота громадянина, на користь спільноти, а 

відтак і на власну користь, проблема представницької демократії криється у 

гіпертрофованій індивідуалізації, гонитвою за задоволенням матеріальних 

інтересів окремих громадян, які знаходяться у комфортних умовах, 

створених державою, для збільшення статків, їх збереження і відстоювання, 

але в той саме час абсолютно не мотивуючих для міркування і духовного 

самовдосконалення. Людина переповнюється егоїзмом, через що є надто 

короткозорою і не бачить далі за межі власного будинку, двору, бізнесу. 

Політична участь за сильної демократії може докорінно змінити 

громадянина, громадянське суспільство, а з ними і демократичну державу, 

зробивши громадянина – освіченим і культурним політичним актором, 

громадянське суспільство – розгалуженою системою взаємодіючих 

соціальних інституцій, що складаються безпосередньо із громадян, і 

націлені на реалізацію вигідних для спільноти рішень, а демократичну 

державу  - ареною розвою активних суб’єктів, постачальником інформації і 

знання, засобів реалізації демократичних процедур.  

Політична участь за Б. Барбером може бути повноцінною лише за 

умов реалізації у трьох ключових аспектах: спільному обговоренні, 

спільному рішенні і спільній дії. На всіх цих етапах мають бути 

максимально враховані як когнітивні зв’язки, так і емоційні складові. 

Процедура обговорення передбачає не лише сам процес обміну думками, 

коли кожен бажаючий зможе висловитися з того чи іншого приводу, це 

першочергово вироблення порядку денного, логіки питань, які на думку 

спільноти є більш важливими у конкретному моменті просторово-часового 

континууму. І навіть, якщо прийняте рішення, схвалене більшістю, матиме 

опонентів, вони матимуть час і нагоду висловити свою незгоду, а не будуть 

відсторонені чи забуті.  



Заслуга Б. Барбера полягає у тому, що вчений не просто розробляє 

несуперечливу концептуальну модель, він пропонує реальні шляхи і кроки 

по її реалізації у політичну практику. Він розробляє цілу низку 

інституційних реформ, пов’язану із організацією роботи нових соціальних 

структур, як то сусідські асамблеї, об’єднання громадян на локальному 

рівні, регіональному та загальнонаціональному. Він не лише говорить про 

їхню структуру, чисельний склад тощо, він пропонує повноцінну модель з 

урахуванням проблематики обговорень на першопочаткових етапах 

становлення, способом обрання представників у вигляді жеребкування, 

постійною ротацією задля подолання корупції, системи оплати 

громадянської роботи. Він переконаний, що ініціатива і референдум мають 

стати основними у діяльності локальних спільнот. Він говорить про 

створення громадської комунікаційної служби, що сприятиме 

розповсюдженню достовірної інформації серед населення, універсальну 

громадську службу, що матиме різні підрозділи і навчатиме усіх громадян 

щонайменше по три місяці. Вчений акцентує увагу на електронних засобах 

комунікації, наголошуючи на їхній провідній у майбутньому ролі. 

Створивши фізичний і духовний простір для реалізації політичної 

активності громадян, ми зможемо, на думку науковця, створити суспільство 

нового зразку. І хоча деякі аспекти його концепції видаються не у повній 

мірі реальними, ми можемо знайти практичне підтвердження імплементації 

ідей Б. Барбера у світовій політичній практиці.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СИЛЬНОЇ 

ДЕМОКРАТІЇ Б. БАРБЕРА 

 

3.1. Об’єктивні та суб’єктивні проблеми реалізації  

сильної демократії 

 

Говорячи про сучасні перепони, з якими зустрічається сильна 

демократія у вигляді її окремих інститутів, або інструментів, необхідно 

звернутися до тих аспектів, які саме Б. Барбер вважає проблематичними. У 

більшій кількості своїх робіт, особливо тих, що з’явилися протягом 

останнього десятиліття, американський політолог акцентує увагу на двох 

моментах: інноваційних комунікаційних технологіях та демократичній 

освіті (і за змістом, і за означенням). Чому вчений зупиняється на цих двох 

проблемах і вважає їх ключовими? Певно, тому що сучасні комунікаційні 

можливості, сконцентровані в руках різних людей, можуть по-різному 

вплинути на демократичне суспільство. З одного боку, вони можуть значно 



спростити поширення процедур прямої демократії, а з іншого, - можуть 

стати знаряддям маніпуляцій пересічними громадянами з боку власників.  

Щодо освіти, її демократизації і демократичності, можна сказати 

наступне: неможливо народитися демократом, але у процесі виховання, 

починаючи зі школи, продовжуючи вищим навчальним закладом і 

включаючи неперервне нарощення власного освітнього потенціалу 

упродовж усього життя, можна зробити принципи демократії своїми 

життєвими переконаннями, набути необхідних знань, вмінь і досвіду, щоб 

стати по-справжньому толерантним, свідомим і відповідальним 

громадянином, якому не байдуже те, що відбувається у нього в місті, регіоні 

та державі. Школа у загальному розумінні не просто робить нас 

соціалізованими, вона визначає напрям і якість нашої соціалізації. І якщо ми 

хочемо бачити в наших дітях не розумних егоїстів, а свідомих громадян, ми 

вже сьогодні повинні гостро підіймати освітнє питання.    

Вважаємо за доцільне розглянути предметно ці дві ключові 

проблеми і спробувати, слідуючи логікою Б. Барбера, віднайти шляхи 

узгодження дій з цими чинниками, які з часом можуть привести людство до 

калапсу або ж кризових ситуацій у багатьох або й усіх суспільних сферах, 

чи дати шанс на самовдосконалення і виходу на якісно новий рівень 

розвитку.  

У багатьох свої роботах Б. Барбер звертається до аналізу проблеми 

технологічного прогресу, а саме його телекомунікаційного аспекту,  впливу 

останніх досягнень у цій царині на подальшу долю демократії як політичної 

системи, демократизацію як загальносвітову тенденцію, формування 

свідомої громадянської позиції особи, підвищення її загальнокультурного 

рівня тощо. Такі статті як «Три сценарії майбутнього технології та сильної 

демократії», «Двозначні впливи цифрових технологій на демократію у 

глобалізованому світі», «Невизначеність цифрової політики» тощо дають 

нам можливість систематизувати ідеї науковця і виявити концептуальні 

положення його наукового трактування даної дилеми. Будучи прибічником 



партисипаторної теорії демократії, що апелює до перманентного залучення 

громадян до політичної активності, участі у формуванні, запровадженні і 

контролі політичних рішень у якомога ширшому вияві, Б. Барбер лишається 

науковцем високого рівня, а відтак прагне пошуку об’єктивності, а не 

підкріплення власних  ідейних уподобань за будь-яку ціну, він 

методологічно виважено підходить до дослідження цього питання і 

пропонує декілька можливих сценаріїв розгортання взаємодії демократії та 

технологічного поступу (реалістичний, песимістичний та оптимістичний). 

У пошуках причинно-наслідкового зв’язку, американський теоретик 

доходить висновку про те, що неможливо сьогодні абстрагуватися від 

дійсності і не помічати усіх звершень, які демонструє наука та технології, 

попри наше бажання чи небажання, ми будемо відчувати на собі їхній 

вплив, адже інформаційний простір є об’єктивною реальністю розгортання 

сучасної світової історії, і ми маємо сприймати як даність технологічні 

досягнення, і чим раніше ми зможемо виробити саме таке ставлення до 

дійсності, тим швидше ми зможемо адаптуватися до наявних умов, і за 

раціонального підходу, з користю для світової демократичної спільноти 

використати телекомунікаційних арсенал. Будь-які наукові досягнення в 

історії людства, чи то атомна енергетика, чи то ядерна зброя тощо містили у 

собі бінарну сутність і можливість дуалістичних наслідків для світового 

співтовариства, однак саме останнє вершить власну долю, обираючи один із 

можливих шляхів використання цих досягнень, а відтак - і перспективи 

розвитку людства.  

Ми не можемо відмовитись від результатів науки і техніки, але ми 

маємо можливість взяти їх на власне озброєння і здійснювати неперервний 

контроль над ними. Вихідна проблема  у співмірності демократії і 

технологій криється у специфіці спеціалізації фахівців у цих сферах. 

Теоретики і практики демократії, на жаль, рідко розуміються на 

телекомунікаційних технологіях і, навпаки, спеціалісти в галузі даної 

технології не цікавляться політикою, проблемами розвою демократії та 



загрозами, які вироблені ними ж технології можуть виявляти перед 

майбутнім демократії як такої. Тому демократична освіта має стати 

аксіоматичною у процесі формування особистості, а з урахуванням 

швидкоплинності і новаторства у технологічній сфері дане виховання має 

здійснюватися упродовж усього життя особи.  

Отже, які ключові загрози привносить науково-технічний прогрес у 

життя людства загалом, і безпосередньо у демократичний процес? На думку 

Б. Барбера, таких викликів декілька. По-перше, поширення 

телекомунікаційних засобів (телебачення, Інтернету) по всьому світу, 

насамперед, пояснюється потребами власників цих засобів мати 

надприбутковий зиск у планетарному масштабі, і якість інформації 

визначається виключно таким чинником як фінансова привабливість. 

Культурні, освітні програми витісняються примітивними шоу, що охоплює 

велику цільову аудиторію, і про вдосконалення індивіда, підвищення його 

інтелектуального потенціалу взагалі не йдеться. Як бачимо, сьогодні не той, 

хто володіє інформацією, володіє світом, а той, хто володіє засобами 

масової інформації.  

По-друге, рівень конкуренції у цій сфері штучно занижується тими 

ж власниками ЗМІ шляхом монополізації, дрібні компанії перекуповуються, 

і стають складовою частиною потужних інформаційних конгломератів. 

Третя проблема полягає у контенті, тобто наповненні інформаційного 

простору. Як зазначає сам дослідник, ще 50 років тому інформація, яку 

отримували з трьох телеканалів була більш ґрунтовною і аналітичною, аніж 

сьогодні з п’ятдесяти. Контент перекуповується, багато каналів не 

продукуючи власного матеріалу, виступають просто в ролі ретрансляторів 

(переважна більшість новин по всьому світу запозичується з СNN або BBC). 

І хоча здається, що на сьогоднішній день рівень інтерактивності споживачів 

вище ніж пів століття тому назад  (люди можуть обирати улюблені канали 

та телепередачі), проте кількісна обмеженість реальних носіїв самобутньої 

інформації залишає цю проблему відкритою.  



І четверта проблема, це – захист інформації, її конфіденційність. 

Сьогодні діяльність банків, кредитних, страхових компаній передбачає збір 

даних про власних клієнтів, ця інформація має використовуватися лише 

цими організаціями і лише з метою захисту своїх структур від «ненадійних» 

споживачів, подібні досьє не можуть використовуватися у процесі 

державного контролю або управління. Однак гарантії збереження таємниці 

видаються сьогодні напрочуд ефемерними. Наприкінці ХХ століття 

мешканці Швеції дізналися, що група їхніх співгромадян перебувала 

об’єктом таємного соціологічного спостереження упродовж 20 років без 

їхньої на це згоди, даний науковий проект передбачав збір інформації щодо 

економічного, приватного, сексуального статусу цих людей.  Цей факт не 

свідчить підтвердженням захисту приватної інформації.      

Вплив телекомунікаційних технологій на демократію, за 

твердженнями Б. Барбера, залежить від того який її варіант ми обираємо: 

представницьку чи сильну. «Сильна демократія передбачає не лише право 

голосувати, але й осмислення вибору, не лише власну думку, а й її 

раціональну аргументацію. Ті, хто колись віддали перевагу відкритому 

голосуванню перед таємним, відкриті дебати по обґрунтованих питаннях 

закритим суперечкам з приводу приватних інтересів, віддадуть перевагу 

сьогодні технологіям, що передбачають відкриті інтерактивні обговорення з 

реальними учасниками, а не іграм, в результаті яких перемагають приватні 

думки, які не підтримуються більшістю» [98, 248]. 

 Проте за таких умов раціональний дискурс має превалювати над 

суспільними забобонами. Телекомунікаційні технології зменшують світ, 

ущільнюючи простір, підкорюючи час. Пряма демократія вже не є 

обмеженою територіально, як колись зазначав Аристотель. Технологія може 

допомогти демократії, але за попередньої запрограмованості, закладання у 

ці програми політичних парадигм і теорій. «Якщо демократія має отримати 

вигоди з технології, ми повинні починати не з технології, а з політики. 

Право голосу, вимога голосу у формуванні наукової і технологічної 



політики є першим кроком, який мають здійснити громадяни на шляху 

забезпечення демократичного потенціалу технологій. Нові технології – 

лише інструмент комунікації, вони не визначають, що ми говоримо і кому 

говоримо» [98, 249]. Р. Дарендорф назвав 90-ті роки ХХ століття «декадою 

громадянства». Наслідуючи логіку Б. Барбера та красномовство                   

Р. Дарендорфа, за оптимального й виваженого використання 

телекомунікаційних технологій у розвої прямої демократії, ХХІ століття 

може стати «віком громадянства». 

Нові телекомунікаційні технології, на думку Б. Барбера, з великим 

захопленням сприймаються у США. Б. Гейтс на економічному форумі в 

Давосі 1997 року назвав їх ключем до нової глобальної економіки,                

Б. Клінтон – можливістю поліпшити нову американську стратегію 

глобальної економіки, а деякі науковці – новою ерою в американській 

політиці. Але якщо стосовно економічних питань телекомунікаційні 

технології і справді зможуть посприяти, то на думку, Б. Барбера, у 

політичній сфері говорити про новий етап розвитку глобальної демократії 

дуже суперечливо, а може й взагалі неправдиво. Безперечно, нові 

інформаційні та комунікаційні технології пропонують технічні можливості 

зміцнити громадянську освіту, посилити і спростити діалог між 

громадянами. Однак, помилково мислити, що за допомогою переваг 

цифрових технологій ми зможемо подолати усі проблеми і недоліки 

комунікації в межах політичної системи.  

Історично, розвиток технологій завжди мав суттєвий амбівалентний 

вплив на демократію. Так, зокрема, Ж.-Ж. Руссо був переконаний у тому, 

розвиток науки і мистецтва мав розбещуючий вплив на людську мораль, 

представники Франкфуртської школи зазначали, що просвітницька віра у 

прогрес має значно серйозніші наслідки за ті, що є видимими. І справа не в 

тому, що технології є ворожими по відношенню до громадянських ідеалів, 

але вони так швидко впливають на демократію, що її вразливість перед 

недемократичними силами може просто лишитись непоміченою.  



Проблема, на думку Б. Барбера, коріниться ще глибше, у самій суті 

демократії. Остання залежить від обговорення, розсудливості, неквапливої 

взаємодії, що вимагає часових витрат, які під кутом зору постмодерних 

стандартів можуть здаватися занадто нудними, тривалими і просто не 

цікавими. Імперативом електронно-цифрових технологій виступає 

швидкість, а людина в силу своєї фізики і психіки значно поступається 

«машині» за цим критерієм, що було підтверджено партією з шахів між 

комп’ютером та Г. Каспаровим. Людині потрібен час, щоб обміркувати, 

охолонути, проаналізувати, перш ніж прийняти наступне виважене рішення. 

Людський розум спричинює товариськість і обговорення, але уповільнює, а 

не прискорює вироблення висновків і прийняття рішень. Цифровий 

мислиннєвий процес побудований на принципів бінарності, комп’ютер 

вибирає найпростіший варіант з двох можливих, процес прийняття 

політичних рішень є більш складним і має купу нюансів, громадяни можуть 

обрати обидва варіанти, або від обох відмовитись тощо. І саме тому ми 

повинні пильнувати, щоб не стати інструментами в руках інструментів.  

У роботі «Нові телекомунікаційні технології: нескінченний кордон 

чи кінець демократії» Б. Барбер ставить питання: чи є технології 

відображенням демократії, чи віддзеркаленням ринку? Він передбачає 

можливість ще гіршого сценарію, коли люди стануть інструментами 

інструментів наших інструментів, під чим має на увазі імовірність того, що 

ми можемо стати керованими не самими технологіями, а тим, як вони 

використовуються силами ринку. Вчений зазначає, що Західна Європа 

постає більш традиційною щодо питання контролю громадськості над 

каналами комунікацій, хоча в той самий час знаходяться під перманентним 

тиском структур, бажаючих їх приватизувати. У США ситуація виглядає 

зовсім інакше. І хоча ми розуміємо, що Інтернет в силу свої специфіки 

переважно характеризується горизонтальними зв’язками, особливо якщо 

порівнювати з телебаченням та радіо, лишається незрозумілим, як довго він 

зможе вистояти під натиском комерції і корпоративізму. Дослідник 

переконаний, що якщо видима регуляторна політика держави не матиме 



альтернативою вільний ринок, тоді з’явиться невидимий регулятивний 

ринок, який з більшим задоволенням слугуватиме приватним, аніж 

суспільним інтересам. 

«Хто володіє, як використовує і з якими цілями: це є критичні 

питання, відповідь на які сформує актуальну роль технологій у 

прийдешньому столітті» [97, 261]. Технології можуть гойдатись як маятник, 

і їхній вплив на інститути і поведінку людини буде суттєвим. Але вони 

можуть не тільки впливати, а й відображати суспільство і економіку, що їх 

породили. «Нові телекомунікації навряд чи змінять або покращать, але 

скоріше відобразять і збільшать поточні соціально-економічні інститути і 

політичні ставлення. Комерційна культура спричинить комерціалізовані 

технології. А суспільство, одержиме ідеологією приватизації,  породить 

приватизований Інтернет» [97, 261]. І справді, чому раптом без людського 

стремління до більшої політичної участі і розвою громадянської системи 

технології самі по собі не захочуть продукувати той самий цинізм, яким 

відрізнялась політика і за старих технологій? Але без такої волі ми можемо 

говорити лише про потенціал нових технологій. «Якщо ми хочемо, щоб 

технології змінили політику, ми маємо спершу змінити політику» [97, 263]. 

Ще одне суперечливе питання ставить перед нами Б. Барбер: нові 

медіа – це різноманіття чи монополія? І доводить, що кількість каналів на 

телебаченні, або сайтів у світовій мережі Інтернет абсолютно не є тотожною 

якісній та корисній інформації. Він наводить дуже яскравий приклад задля 

ілюстрації своєї думки і пропонує нам уявити телебачення за часів 

нацистської Німеччини з сотнею каналів, де на одному з них 

демонструвалися б промови Й. Геббельса, на іншому – молодіжна програма 

А. Гітллера, на третьому – документальний фільм Л. Ріфеншталь і т.д. Чи 

можна б було таку телевізійну систему назвати різноманітною? Питання, 

звісно, риторичне. Так само і сьогодні, коли медіа простором володіють 

корпорації, які продають, а не навчають, заробляють гроші, а не 

допомагають збагатитись духовно аудиторії, мова не ведеться про доступ до 



різних джерел, фактично мова іде про доступ до уніфікованого джерела, але 

інформація надається з різних каналів. Це саме стосується і виробників 

програмного забезпечення, які узурпують владу над кишенями і розумом 

споживачів. І в результаті: «Голівуд знімає сіквели на успішні мегахіти, а не 

провадить арт експерименти, видавці шукають мегакниги від популярний 

особистостей, а не серйозні  нові романи, а телебачення стає прихистком 

для всього, що видається «занадто»: занадто політично радикальним, чи 

реакційним; занадто релігійним, або наполегливо атеїстичним…» [97, 265].  

І ми стаємо свідками того, як банальний приватний прибуток 

витісняє громадську корисність. Ідеологія вільного ринку XVIII століття 

використана задля легітимізації антипідприємницької монопольної 

практики глобального капіталізму ХХІ століття, що втратив смак 

справжньої конкуренції. Подібну ситуацію Б. Барбер патетично називає 

тоталітаризмом споживання, коли той хто чимось володіє, сповнений жаги 

повноцінно контролювати і мати зиск. Єдина цінність – прибуток, єдиний 

власник – монополіст. І переважно люди, які домінують у новому 

технологічному світі – представники США. Можливо ця країна і 

переживала період занепаду у 80-ті роки ХХ століття, коли превалювали 

власники індустріальних благ, але сьогодні, коли інфраструктура розваг і 

комп’ютерні технології створили «нову постіндустріальну економічну 

супервладу», американські медіамагнати, титани телекомунікації мають 

прямий вплив на базові засади інформаційного суспільства: ідеї, образи, 

слова, зображення. «Такі монополії не лише руйнують змагальний 

капіталізм, а й підривають різноманіття і плюралізм інформації, від якої 

залежить демократія» [97, 267]. І те, що сьогодні кожен із нас має 

можливість створити власну сторінку в мережі Інтернет, ще не означає, що 

ми володіємо рівними можливостями щодо впливу на світ.  

І загалом, коли ми аналізуємо віртуальну спільноту, ми 

усвідомлюємо, що вона є розмитою і позбавленою ідентичності. Чоловіки і 

жінки, сидячи перед екранами своїх комп’ютерів, перетворюються на 



абстракції, це анонімний світ, де людина, з якою ти в чаті, може виявитися 

ким завгодно. «Віртуальні сусіди можуть стати справжньою перепоною 

перед реальними сусідами» [97, 268]. Світова мережа впливає на швидкість 

комунікації, але аж ніяк не на якість. І серед великої кількості сайтів для 

розваг лише незначна частка зосереджується на важливій та актуальній 

політичній проблематиці. І переважно вони використовуються для 

донесення передвиборної агітаційної інформації, а не налагодженню 

дорадчого діалогу між громадянами. Подібні сайти працюють від виборів до 

виборів. Монополія кіберпростору не націлена на демократизацію, вона не 

переймається проблемою громадської волі, суспільних благ. Ці технології 

можуть набути іншого значення, але а пріорі в них не закладена програма на 

вдосконалення «людини демократичної».  

Б. Барбер стверджує, що у поєднанні нові технології і комп’ютерне 

забезпечення мають потенціал посилити горизонтальне спілкування між 

громадянами, можуть відкрити доступ до будь-якої інформації і озброїти 

громадян комунікаційними зв’язками на великих просторових дистанціях, 

які колись завадили прямій демократії. Але тут виникає значна перепона, 

яка полягає у способі запровадження цих технологій: допоки ми не 

визначимося, що значить для нас демократія, і який різновид демократії ми 

насправді хочемо мати, технології можуть як зупинити, так і розвинути 

громадянську політику.  

Чи ми націлені на подальший розвиток репрезентативної системи, 

що вирізняється виборами численних депутатів, які перебирають на себе 

повністю усе управління, чи ми прагнемо плебісцитарного мажоритаризму, 

що поєднує більшість думок, зібраних з необміркованих поглядів окремих 

особистостей, що голосують за власні вигоди? Але якщо ми націлені на 

сильну демократію, різновид, що відображає обережне і виважене судження 

громадян, що беруть участь у дорадчих, самоврядних спільнотах, ми будемо 

змушені протистояти інноваційним формам демагогії, які супроводжують ці 

технології повсякчас. Вони мають використовуватися для щирих 



інтерактивних дебатів щодо обґрунтованих позицій реальних людей, що не 

приховують власну ідентичність. Якщо демократія хоче мати зиск від 

сучасних технологій, ми маємо розпочати не з технологій, а з самої 

політики. Домагаючись голосу щодо творення політики в сферах науки та 

технології, громадяни зроблять перший крок на шляху до гарантування 

демократизації технологій. Адже останні все ще лишаються засобом 

комунікації, і не можуть визначати змісту наших промов і обирати за нас 

адресатів.  

Але на думку дослідника, велика кількість питань все ще лишається 

відкритими. «Чи зможе віртуальна спільнота загоїти тріщини реальних 

спільнот? Чи зможемо ми за допомогою наших клавіатур зробити те, що не 

змогли зробити, знаходячись обличчям до обличчя?» [97, 278]. Чи стане це 

все реальністю, залежить не від якості і характеру технологій, а від якості 

наших політичних інститутів і характеру наших громадян.  

Друга  проблема пов’язана з освітньою цариною. Демократична 

освіта задля виховання демократичних громадян. Якою вона має бути, 

навіщо вона потрібна, і які її реальні перспективи сьогодні? Усі ці питання 

знаходяться в аналітичному полі Б. Барбера. Досліджуючи освітню систему 

США, він намагається на них відповісти. Перелік робіт вченого 

безпосередньо присвячений цій тематиці включає: «Томас Джефферсон і 

освіта громадян», «Громадянська місія університету», «Культурний 

консерватизм і демократична освіта: уроки з шестидесятих», «Америка 

оминає школу: чому ми так багато говоримо про освіту і робимо так мало», 

«Освіта для демократії» тощо. Освітня практика США, без сумніву, має 

суто їй властиві ознаки та особливості, але певні узагальнення, висновки, 

що стосуватимуться будь-якої системи освіти західно-цивілізаційної 

держави, на основі матеріалу, опрацьованого американським вченим, 

безперечно, можна зробити і застосувати до конкретних освітніх проблем в 

Україні.  



Почнемо із загального огляду ключових проблем, виявлених          

Б. Барбером, і зрештою, перейдемо до порад, які виробив дослідники 

стосовно вдосконалення освіти для громадян, які хочуть жити за 

справжньої, а не уявної, демократії, користатися всіма правами сповна і 

відповідально ставитися до обов’язків.  

Характеризуючи сучасну американську школу, дослідник акцентує 

увагу на непрофесійній освітній політиці, яка на його думку, проявляється у 

тому, що діти стали політично невидимими, безкоштовні середні школи 

перестали бути школами для громадян. Вчений дивується тому, як така 

раціонально мисляча нація як американці може виявитися настільки 

короткозорою у питаннях освітнього процесу. Вчений наводить цікаву 

статистику, щодо витрати коштів з бюджетів штатів на утримання шкіл та 

тюрем, і зазначає, що один долар витрачається на школяра, а на в’язня – 

чотири. Окрім того 85% ув’язнених – це недоучки, яких вигнали зі шкіл, але 

тепер їхнє утримання у тюрмі коштує в чотири рази більше, аніж коштувало 

б їх навчання. П’ята або навіть четверта частина дітей до шести і старше 

живе на межі бідності, при цьому майже все, починаючи зі шкільних обідів, 

закінчуючи додатковими програмами, урізається на рівні штату і в 

федеральних масштабах. «Немає нічого сумнішого за країну, яка 

відвертається від своїх дітей, адже роблячи так, вона відвертається від свого 

майбутнього. Як може нація з університетами і магістратурами, яким 

заздрить освічений світ, мати таку слабку й неефективну початкову 

школу?» [96, 225].  

Висловлюючись літературно, вчений зазначає, що якщо школи – це 

занедбані кузні майбутнього, тоді вони також покинуті майстерні 

демократії. І в даному аспекті вчений атакує не лише освіту шкільну, а й 

освіту громадянську, загальний рівень політичної культури, її підвалини. 

Він переконаний, що школи є не лише місцем навчання громадян, а 

джерелом формування публічності. Саме тут ми не лише здобуваємо 

комплекс знань, а й вчимося бути громадянами, формуємося як 



представники громади і нації. Споживацька культура вибудовує стіни між 

містом і передмістям, світлошкірими і темношкірими, заможними і 

незаможними, в результаті чого публічне ставиться на протилежний бік 

терезів по відношенню до приватного. І останнє починає сприйматись як 

щось безпечне і привілейоване, а його опонент – небезпечним і злочинним. 

Дослідник пише: «Ми зможемо утриматися на плаву лише за умови, якщо 

зрозуміємо, що ми є один корабель» [96, 226]. 

І в цьому аспекті американці опиняються на роздоріжжі. Адже, з 

одного боку, якщо вони піддаватимуть дітей ризику, вони підриватимуть 

спільне майбутнє, а з іншого, - обмежуючи умови свободи для когось, вони 

підриватимуть майбутнє демократії для всіх. Для подолання відповідного 

протиріччя, вчений пропонує розібратися з двома складнощами: 1) дебатами 

щодо грошей, в результаті чого і школи, і діти опиняються перед 

катастрофічною ситуацією; 2) фіскальними обговореннями, які повністю 

відкидають життєво важливу місію державної освіти.  

Якщо американська нація має за власний намір повернути собі свою 

громадянську душу, вона зобов’язана повернути центральні громадянські 

зобов’язання публічній школі. А це у свій час значить, що якщо 

американська школа хоче вирізнятися освіченістю, тоді громадянська 

освіченість має посісти рівнозначне місце поряд з математикою, мовами, 

літературами і культурною освіченістю. Возз’єднання освіти і ліберального 

громадянства вимагає серйозного ставлення до ліберального навчання. І 

тільки тоді школа зможе випускати не лише професійно підготовленого 

учня, а й кваліфікованого громадянина, готового посісти чільне місце у 

громадянському суспільстві. Б. Барбер говорить, що повернення до 

демократичного призначення школи вимагає як фінансової підтримки, так і 

прищеплення громадянського ентузіазму. А це є можливим тільки по 

виконанню послідовних виважених кроків. 

Зокрема, публічність школи має розумітися не лише в сенсі її 

служіння спільноті, а й як середовище формування спільноти. Вона має 



стати синонімом для плюралізму і різноманіття, а це значить, що 

мультикультурна освіта не є дискретною, вона визначена демографічною та 

педагогічною необхідністю. «Якщо ми хочемо, щоб молоді люди з Лос- 

Анджелесу, чиї родини говорять понад 160 мовами, були «американцями», 

ми маємо спершу визнати їхнє різноманіття і поважати їхні самобутності» 

[96, 230].  

Секретом успіху нації і ключем до демократичної освіти повинна 

стати повага до відмінностей. Окрім того, школи мають стати і 

демократичним і громадянським ідеалом, а це значить, що співпраця і 

допомога повинні бути вихідними принцами навчального процесу, коли 

сильний допомагатиме слабшому задля обопільної користі, а не 

переслідуватиме і цькуватиме. Тоді можна буде вести мову про 

аристократію кожного, за якої висока якість стане спільною ознакою. Ми 

маємо залучати школярів і особливо студентів до самоврядних інституцій, 

які б прищеплювали їм основи учасницької моделі, необхідні для подальшої 

участі в самоуправлінні громади і держави.  

Б. Барбер додає, що освіта має носити не чисто пізнавальний 

характер, вона має бути прикладною. Тоді навчальний процес стане шляхом 

до соціальної відповідальності і громадянства. Саме в класі виникає чудова 

нагода прокласти міст між прірвою, що існує поміж теорією демократії і її 

значно більш неспокійною практикою. Служіння демократичній освіті і 

навчання служінню має стати відповідальністю кожного, не залежно від 

кольору шкіри, фінансових статків родини та району проживання. 

Служіння, на думку американського вченого, - це універсальне 

продовження того, що значить жити і насолоджуватись правами вільного 

суспільства.  

Отже, можемо зробити наступні висновки: школа – це заклад 

освітній і просвітній, вона тісно пов’язана з потребами суспільства. Скарги 

громадян на високі податки, включаючи кошти, що йдуть на утримання 

освітніх закладів, стосуються першочергово не розмірів стягнень, а слабкої 



відчутності результатів їх використання. Права і свободи всіх без 

виключення американців залежать від живучості демократії. І єдиний шлях 

до неї – це освіта. А прагнучи демократії, за якої свобода значиться 

головним принципом, і освітяни і політики мають усвідомлювати 

пріоритети навчання (вміння бути вільним). Якщо реформування шкільної 

освіти відбуватиметься з урахуванням даного принципу, тоді і освіта, і 

демократія розквітнуть. «Давайте дамо можливість школам надалі тонути у 

бідності і приватизації, і ми не лише наразимо дітей на небезпеку, а скоріш 

за все, піддамо загрозі самі основи їхніх свобод і так само наших» [96, 233]. 

Проаналізувавши роботи Б. Барбера з даної тематики, важко 

лишитися байдужим до освітніх проблем, ще складніше не погодитися з 

висновками і порадами вченого. США мають свій шлях розвитку, Україна 

як незалежна і демократична держава свій, але те, що формування людини і 

громадянина починається зі школи, не без урахування сімейного впливу 

тощо, є вірним і по відношенню до американської дійсності, і стосовно 

вітчизняних реалій. Аналізуючи сучасний стан української 

загальноосвітньої школи, ми розуміємо, що і проблеми і завдання стоять 

дуже схожі на ті, які критикує і пропонує вчений.  

Українська школа потребує державного фінансування, адже ні для 

кого не секрет, що безкоштовна освіта сьогодні в Україні лише на папері, 

підручники, ремонти, обіди, факультативні заняття – все лягає додатковими 

витратами на гаманці батьків. Але починати треба навіть не з підготовки 

учнів у школі, а з більш відповідальної і якісної підготовки педагогічних 

кадрів, і забезпечувати їм належну оплату праці, яка, напевно, є однією з 

найважливіших серед усіх, адже спрямована на формування особистості, 

має справу з дитячими душами, і те, якими діти будуть, ставши дорослими, 

значною мірою закладається саме в школі. Вчитель може стати орієнтиром, 

прикладом, взірцем поведінки, життєвої позиції, моральності, а може 

зіпсувати психіку, травмувати, недооцінити. Робота вчителя має стати 



шанованою, тоді педагоги, знатимуть, що їх поважають, поважатимуть себе 

і своїх учнів.  

Стосовно дихотомії приватних і державних шкіл, ми можемо 

констатувати, що сьогодні в Україні, так само як і у США, кількість грошей, 

заплачених батьками за привілейований навчальний заклад, абсолютно не 

означає їхньої стовідсоткової трансформації у якісне знання. А інколи 

навпаки, подібні умови навчання псують дітей, роблять їх грубими, 

безвідповідальними, егоїстичними. Не залежно від форми власності, школа 

повинна стати місцем викристалізовування особистості, громадянина. І 

певно, в цьому аспекті ми можемо згадати соціальну функцію радянської 

школи, яка не лише давала знання, а й переймалася суспільним виміром. 

Звісно, однобічний ухил соціалізації радянської школи не може стати 

рекомендацією для дій, але варіант, пропонований Б. Барбером, 

ґрунтований на повазі і плюралізмі, може стати запорукою успішного 

виховання громадян з демократичною свідомістю і високим рівнем 

політичної культури.  

Сьогодні в Україні склалися унікальні умови, коли на шляху до ЄС, 

ми маємо нагоду якісно змінити освітню сферу, і не лише її. Цей шанс 

з’явився в результаті  жорсткого протистояння свідомих громадян і «сліпої» 

до людських проблем, корумпованої влади, на превеликий жаль, ми здобули 

таку можливість шляхом людських життів, через кров і страждання. І 

змарнувати цей шанс для всіх свідомих українців означатиме лише одне: 

втрату надії на процвітання, демократію і добробут. Заручившись 

теоретичною базою видатних західних вчених таких, як Б. Барбер, 

врахувавши досвід країн ЄС, і пам’ятаючи історію власної держави, 

особливо новітню, керманичі державаи і все свідоме громадянство повинні 

використати цей шанс, бо іншого може вже і не бути.  

Зрозуміло, що складна економічна ситуація, суворі геополітичні 

реалії не сприятимуть швидким трансформаціям, однак не можна чекати 

позитивних змін одразу. Американська демократія вишліфовується понад 



200 років і досі має велику кількість проблем, українській демократії дещо 

більше 20 років, але в українського народу нарешті сформувалася 

національна свідомість і національна ідея, лише тепер більшість наших 

громадян усвідомила, що ми українці, різні, але самобутні, і що держава 

єдина і неділима, і що рухатися можна лише в сторону, яка пропонує 

прогрес, а тупотіти на місці або рухатись у регресивному напрямку немає 

сенсу.  

 

3.2. Політичний досвід Швейцарії як приклад практичної реалізації 

концепції сильної демократії 

 

Концепція сильної демократії є нормативною, про що неодноразово 

зазначав її автор. А це значить, що Б. Барбер не передбачав прямого 

перенесення фундаментальних положень теоретичної моделі у практичну 

площину з абсолютним збереженням усіх прописаних автором інститутів, 

механізмів та особливостей. Але окремі елементи даної теорії можуть бути 

адаптовані до реальних соціально-політичних умов демократичних країн і 

ефективно працювати на користь держави і спільноти, про що виразно 

свідчить досвід Італії, Швеції, Швейцарії, Люксембургу, а також окремих 

штатів у США тощо. Говорячи про інституції та техніки сильної демократії 

ми акцентуємо увагу на особливостях прямої демократії, залученні 

громадян до політики, рівні політичної освіти та культури населення. Саме 

ці аспекти ми прагнемо дослідити у даному підрозділі, сфокусувавшись на 

сучасному політичному досвіді Швейцарії, який під кутом зору 

аналізованого предмету є найбільш показовим.  

Швейцарія — держава в Центральній Європі з територією 41,3 тис. 

км² і населенням дещо більшим за 7 млн. осіб, що вирізняється власною 

історичною суперечливістю і неоднозначністю, адже значна частина 

населення являє собою представників різних етнічних, релігійних, 



культурних меншин, країна, з геополітичної та геологічної точки зору не 

наділена перевагами, яку до середини ХІХ століття дестабілізували 

внутрішні протистояння у вигляді воєн, але яка обравши унікальний шлях 

розвитку, змогла стати однією з найбільш процвітаючих у багатьох 

аспектах.  

Швейцарія – федеративна парламентська республіка, з точки зору 

адміністративно-територіального устрою складається з 20 кантонів та 6 

напівкантонів, які у свою чергу поділяються на громади, кожен кантон має 

свою конституцію та закони, які обмежуються федеративною конституцією. 

До федеральних повноважень належать питання миру й війни, зовнішніх 

зносин, армії, зв’язку, грошової емісії, федерального бюджету тощо. Будь-

які закони, прийняті парламентом, можуть бути скасовані або підтримані на 

всенародному референдумі, якщо у стоденний строк після прийняття 

закону, буде висунуто ініціативу, підкріплену 50 тис. підписів. Зміна ж 

конституції або вступ до якоїсь з міжнародних організацій вимагає 

обов’язкового всенародного референдуму. Виборчим правом наділені усі 

громадяни країни, що досягли вісімнадцятирічного віку. Але примітно, що 

жінки у Швейцарії отримали виборче право лише 1971 року. У країні три 

офіційні мови (німецька, французька та італійська), чотири національні 

(вище перераховані та ретороманська), можливо невдовзі до них долучиться 

й англійська. З 2002 року Швейцарія є членом ООН, а з 2004 року 

долучилася до Шенгенської угоди. 

 Датою утворення Швейцарської Конфедерації (офіційна назва) 

вважають 1 серпня 1291 року, коли три лісові кантони: Урі, Швіц і 

Унтервальден, відстоюючи незалежність від Габсбурґів, уклали заради 

оборони «вічний союз». Як самостійна держава Швейцарія одержала 

міжнародне визнання за Вестфальським миром 1648 року. 19 серпня 1798 

року в умовах французької окупації було проголошено Гельветійську 

Республіку, що проіснувала до 1803 року і мала єдину конституцію. 

Віденський конгрес 1814–1815 роках встановив кордони Швейцарії, близькі 



до сучасних, і гарантував її «вічний нейтралітет». 12 вересня 1848 року було 

ухвалено конституцію, що утвердила Швейцарію як єдину конфедеративну 

державу. Сучасна Швейцарія живе за третьою конституцією, яка почала 

діяти з 1 січня 2000 року (друга конституція була ухвалена 1874 року, яка і 

передбачила введення інституту референдуму). 

Головою держави є президент, він обирається Федеральними 

зборами з числа членів Федеральної ради (уряду) терміном на один рік без 

права переобрання на наступний термін. Президент є також главою уряду. 

Основними функціями президента є прийом уповноважених представників 

інших держав та ведення засідань Федеральної ради.    

Законодавча влада належить Федеральним зборам які, складаються 

з двох палат: нижньої — Національної ради і верхньої — Ради кантонів. 

Перша складається з 200 депутатів, обирається населенням шляхом прямих і 

рівних виборів при таємному голосуванні за системою пропорційного 

представництва терміном на 4 роки. Рада кантонів складається з 46 

депутатів, кожен кантон обирає по 2 депутати, а напівкантон — одного. 

Строк повноважень депутатів 3 чи 4 роки в залежності від конституції 

кантону. 

Виконавча влада здійснюється на колегіальній основі президентом і 

урядом, що складається з 7 федеральних радників (начальників федеральних 

департаментів), які обираються Федеральними зборами на 4 роки. Усі 

радники мають рівні права і кожен з них керує федеральним департаментом 

(міністерством). Секретаріатом Федерального уряду є Федеральна 

канцелярія, яку очолює Федеральний канцлер.  

Федеральний Верховний суд є найвищим федеральним судовим 

органом. До складу федерального суду входять 26-28 суддів і 11-13 

присяжних, що засідають в окремих приміщеннях у залежності від 

характеру справи, що розглядається. Члени суду обираються федеральними 

зборами терміном до шести років. За згодою Федерального парламенту 

кантони можуть передавати розгляд спорів у галузі адміністративного права 



кантонів до юрисдикції Федерального Верховного суду. Найнижчою 

ланкою судової системи є мирові суди, але вони існують не в усіх кантонах, 

наступна сходинка – суди першої інстанції, які по різному називаються в 

різних кантонах (дільничні, кантональні тощо), вище розташовані суди 

апеляційної інстанції (вищі суди). Вища судова інстанція адміністративної 

юстиції – Федеральний Адміністративний Суд.  

Ця інформація узагальнює уявлення про політичну організацію 

держави Швейцарії. Але нас, у першу чергу, цікавлять інструменти та 

інститути прямої демократії, які ефективно діють в силу історичних, 

соціальних та культурних когнітивних впливів. Саме тому спрямуємо наше 

дослідження в бік детального аналізу численних механізмів прямої 

демократії, які вдало використовуються у Швейцарії і на федеральному 

рівні, і на рівні кантонів. Ключовим інструментом прямої демократії 

швейцарського зразку є референдум. У часовий проміжок з 1848 року до 

2004 року було проведено 517 референдумів, з 1892 по 2004 рік 244 з них 

були проведені з народної ініціативи.  

Отже, основні методи прямої демократії на федеральному рівні – 

референдуми та ініціативи. На відміну від багатьох інших демократичних 

держав рішення про проведення референдуму не приймається урядом 

держави, умови і питання, з яких обов’язково має відбутися референдум 

чітко прописані у конституції. Референдум федерального рівня можна 

поділити на два види: обов’язкові та необов’язкові. Перші повинні бути 

скликані урядом в неодмінному порядку з надзвичайно значущих для країни 

питань, а саме: часткова або повна зміна федеральної конституції; 

доручення до організацій колективної безпеки або наднаціональних 

структур; внесення термінового федерального законопроекту, строк дії 

якого перевищує один рік, без обов’язкового конституційного підґрунтя 

(такий законопроект має бути поставлений на голосування упродовж року 

після його прийняття парламентом); народні ініціативи з повного перегляду 

конституції; народні ініціативи по частковому перегляду конституції у 



формі загальної пропозиції, відхиленої парламентом; питання про те, чи 

слід проводити повну зміну конституції, якщо обидві палати парламенту не 

погоджуються з цим.  

Перші три різновиди обов’язкових референдумів вимагають 

подвійної більшості голосів, щоб питання, винесене на референдум, 

пройшло. А це означає, що необхідно отримати загальну більшість голосів, 

тобто більшість голосів, поданих на референдумі, та в той самий час 

отримати більшість голосів у більшості кантонів. Останні три види 

обов’язкового референдуму вимагають лише загальної більшості.  

Щодо необов’язкових референдумів, то вони можуть відбуватися 

стосовно нових або виправлених федеральних законів, а також міжнародних 

угод. Необов’язкові законодавчі референдуми відбуваються щодо 

федеральних законів і термінових федеральних законів, які мають силу дії 

більше ніж на один рік. Необов’язкові референдуми з міжнародних угод 

відбуваються щодо міжнародних домовленостей, які мають невизначений 

термін дії і не можуть бути розірвані, а також стосовно міжнародних угод, 

які забезпечують членство у міжнародних організаціях або містять 

юридичні приписи, для виконання яких є необхідним їхнє затвердження 

федеральними законами. Необов’язкові референдуми оголошуються, якщо 

упродовж ста днів збираються 50 000 підписів на підтримку референдуму, 

або якщо вісім кантонів вимагають відповідного проведення референдуму, 

такі референдуми потребують загальної більшості голосів. До 2004 року не 

було успішних запитів щодо проведення необов’язкових референдумів з 

боку кантонів. Перший референдум такого кшталту відбувся 16 травня 2004 

року.  

Другий інструмент прямої демократії на федеральному рівні – 

ініціативи – може бути використаний для внесення змін до федеральної 

конституції. Варто відмітити, що 2003 року у Швейцарії було прийнято 

нову форму ініціативи, яка може застосовуватися по відношенню до більш 

загальних передбачених законом положень. Кожен раз для реєстрації 



ініціативи необхідно зібрати певну кількість підписів задля того, щоб 

Федеральна Рада або парламент розглянули відповідну ініціативу і 

прийняли рішення щодо проведення референдуму з питання чи пропозицій 

конкретної ініціативи.  

Якщо говорити про внесення змін до конституції, то тут є 

можливими два механізми ініціатив. Народна ініціатива з часткової зміни 

конституції дає виборцям можливість запропонувати свій варіант перегляду 

частини федеральної конституції. Для проведення референдуму з ініціативи 

треба зібрати 100 000 підписів виборців. Народна ініціатива з повного 

перегляду конституції також вимагає у якості підтримки таку саму кількість 

підписів. В обох випадках підписи мають бути зібраними упродовж 

вісімнадцяти місяців після того, як ініціатива була зареєстрована.  

З кінця 2006 року швейцарці отримали можливість застосування 

загальної народної ініціативи. Цей інструмент можна використати для 

проведення референдуму щодо пропозиції загального значення, яка 

встановлена на конституційному чи законодавчому рівнях за наявності 

100 000 підписів на підтримку ініціативи. Після введення загальної народної 

ініціативи, народна ініціатива з часткового перегляду конституції може 

прийматися виключно у письмовому вигляді тексу пропозиції. У відповідь 

на ініціативи швейцарський парламент має проконсультуватися з 

виборцями стосовно того, чи варто прийняти або ж відхилити конкретну 

пропозицію. Окрім цього, уряд може сформувати зустрічну пропозицію, яка 

також буде поставлена на голосування. У швейцарських виборців навіть 

існує можливість голосувати «подвійним Так», якщо вони хочуть схвалити і 

оригінальну ініціативу, і пропозицію уряду, або ж обрати один з варіантів, 

якому вони надають перевагу. Зрозуміло, що застосовуватиметься захід, 

який отримав більшість голосів.  

Як ми вже говорили, механізми прямої демократії працюють не 

лише на федеративному рівні, а й на рівні кантонів. Більше того, на 

останньому рівні вони застосовуються ще й значно ширше та ефективніше. 



При цьому варто відмітити різну активність кантонів у питанні 

референдумів. у часовий проміжок з 1970 року до 2003 року у Цюріху було 

проведено 457 референдумів, в той час як у Тичино – лише 53. Законодавчі 

ініціативи надають можливість виборцям усіх кантонів вносити доповнення 

до законів. В окремих кантонах використовується адміністративна 

ініціатива по розгортанню ініціативи кантону, що висловлює вимогу до 

державного управління виконати певну роботу, наприклад, побудувати нову 

школу, дорогу, міст тощо. Деякі кантони передбачають ініціативи, які 

зобов’язують кантон надати рекомендації до Федеральних зборів.  

Усі кантони Швейцарії передбачають референдуми по законах, що 

пройшли в парламентах кантонів. Однак, в залежності від законодавства 

самого кантону, такі референдуми можуть носити як обов’язковий, так і 

необов’язковий характер. Адміністративні референдуми можуть 

проводитися щодо масштабних державних проектів, які вимагають значних 

державних фінансових витрат і можуть призвести до підвищення податків. 

Такі референдуми отримали назву фіскальних. Також адміністративні 

референдуми можуть проводитися і не з фінансових питань державного 

управління.  

Якщо звернутися до статистичних даних, то стане зрозумілим, що в 

середньому пересічний виборець Швейцарії має можливість брати участь у 

федеральних референдумах чотири рази на рік. Часто на федеральних 

референдумах виборці голосують також одночасно й з ряду питань, що 

стосуються кантону чи общини. Упродовж другої половини ХХ століття 

явка населення на референдум скоротилася з 50 – 70% до 40%, подібне 

зниження спостерігається і на федеральних виборах (з 80% до 45%). З 

одного боку, таке зменшення явки виборців пояснюється тим, що кількість 

виборів перевищує можливість швейцарців брати у них участь. Проте деякі 

дослідники стверджують, що серед населення Швейцарії більшість все таки 

політично активні громадяни, і не завжди ті самі виборці представлені у 40-

45% залучених до виборів чи референдумів осіб. Спектр питань, по яких 



можуть проводитися референдуми надзвичайно широкий. З 1990 року на 

референдуми виносились наступні проблеми: заборона на будівництво 

ядерних електростанцій; будівництво нових залізничних сполучень через 

Альпи; нова федеральна конституція; контроль імміграції; ліквідація армії; 

вступ до ООН; скорочення робочого дня тощо.  

У березні 2013 року швейцарці підтримали ідею скорочення 

грошових виплат топ-менеджерам великих компаній, оскільки їхня 

заробітна плата, за даними Swiss Federation of Trade Unions, 2011 року 

перевищувала доходи найменш оплачуваних працівників у 93 рази. На 

сьогодні молодіжний рух соціал-демократичної партії Швейцарії висунув 

нову ініціативу, за якою щомісячна зарплата топ-менеджерів має 

дорівнювати 12-місячному доходу найменш оплачуваного працівника 

компанії. Вірогідно, що ця пропозиція стане темою голосування уже в 

листопаді нинішнього року. Ще один з останніх прикладів: народ Швейцарії 

вирішив, що їхня держава не подаватиме заявки для проведення 

Олімпійських ігор 2022 року, тому що проти цього виступили жителі 

кантону Граубюнден. 

9 червня 2013 року відбувся загальнонаціональний референдум, на 

якому 78,8% швейцарців висловилося за посилення заходів по відношенню 

до іммігрантів, враховуючи навіть потенційних. Новий закон вступить у 

силу 28 вересня 2015 року. Відповідно до нього передбачено скорочення 

процедури розгляду справ біженців, створення спеціальних таборів для 

«норовливих мігрантів», відмова визнавати біженцями дезертирів та 

ухильників.  

Інколи референдуми швейцарців вміють здивувати світ. Так, 

наприклад, 2010 року населення не підтримало ініціативу щодо реформи 

системи забезпечення безробітних, в результаті якої міг б бути збільшений 

розмір соціальних виплат останнім. У жовтні 2010 року не був прийнятий 

«податок на багатих», а 11 березня 2012 року 66,5 % голосів була відхилена 



ініціатива по збільшенню оплачуваної трудової відпустки з чотирьох до 

шести тижнів. 

На жаль, не всі теми і рішення, що приймаються в результаті 

референдумів у Швейцарії, позитивно сприймаються світовою спільнотою. 

Так, 29 листопада 2009 року відбувся референдум щодо заборони 

будівництва мінаретів на швейцарських землях, його схвалення викликало 

хвилю обурення, в першу чергу, з боку ісламських країн, які закликали до 

фінансового бойкоту держави та розриву дипломатичних відносин. 

Наступний «шокуючий» референдум відбувся рівно за рік. Він стосувався 

висилки іноземних злочинців, які скоїли тяжкі злочини (убивство, торгівля 

наркотиками, зґвалтування, пограбування, участь у активних злочинних 

угрупованнях тощо).    

Вплив прямої демократії на політичну систему Швейцарії 

очевидний. Навіть якщо ініціативи не проходять, вони з одного боку, 

виконують освітню функцію по відношенню до громадян, змушуючи їх 

більш детально розібратися в тому чи іншому питанні, з іншого боку, 

виступають стимулюючими засобами для уряду та парламенту, змушуючи 

останні діяти активно і ефективно. Окремої уваги заслуговує широкий 

консенсус на законодавчому рівні. Якщо у більшості країн з 

представницькою формою народовладдя, для проведення законопроекту 

потрібна лише парламентська більшість, то у швейцарському варіанті уряд 

змушений шукати згоди поза парламентом задля того, щоб після прийняття 

певного закону, він не був відмінений на референдумі.  

Деякі вчені вбачають у прямій демократії негативний вплив на 

партійну систему Швейцарії, адже за існуючих умов партії по суті не несуть 

прямої відповідальності за контроль політичної ситуації у державі. Окрім 

того доволі часто можуть підніматися питання, які носять суперечливий 

характер і можуть викликати соціальне протистояння. Загалом, у Швейцарії 

можна нарахувати біля десяти значущих партійних сил, найбільш 

чисельною серед яких є Радикально-демократична партія Швейцарії — 



РДПШ (150 тис. членів), заснована у 1848 році. Другою за чисельним 

складом виступає Швейцарська ліберальна партія — ШЛП (близько 100 тис. 

членів), заснована 1913 року, до березня 1977 року називалася Ліберально-

демократичний союз Швейцарії. Трійку лідерів замикає Демократично-

християнська партія Швейцарії — ДХПШ, заснована у 1881 році, до грудня 

1970 року називалась Консервативна християнсько-соціальна народна 

партія Швейцарії. Налічує близько 60 тис. членів. Серед інших, але менш 

чисельних партій, можна згадати Євангелістську народну партію, Партію 

«зелених» Швейцарії, Соціал-демократичну партію Швейцарії, 

Швейцарську народну партію,  Федеральний демократичний союз тощо. 

Окремої уваги заслуговують профспілкові організації, адже вони 

відіграли значну роль у розвої прямих демократичних процедур у країні. 

Кожен четвертий представник трудового населення Швейцарії є членом 

профспілки. Саме професійні спілки сприяли становленню таких інститутів 

громадянського суспільства, як соціальне страхування від нещасних 

випадків на виробництві, на випадок професійних захворювань і на випадок 

безробіття. Це стало можливим завдяки системі прямої демократії, яка 

відіграє принципову роль в організації суспільного життя Швейцарії, про 

що вже було згадано раніше. Найцікавішим є той факт, що профспілки 

можуть ставати суб’єктами законодавчої ініціативи, висуваючи ті чи інші 

питання на голосування для всієї держави. Проте найперше вони виконують 

функції, задля яких і були власне створені: представлення інтересів 

працівників перед роботодавцями. Незважаючи на високі стандарти захисту 

трудового населення, зовсім уникати конфліктів все ж не вдається. Проте 

переважна більшість трудових конфліктів у Швейцарії вирішується не у 

радикальний спосіб. Витоки такого гармонійного співіснування обох класів 

закладені ще 1937 року, коли між профспілковими організаціями робітників 

та об’єднанням підприємців у сфері металообробної промисловості було 

укладено договір, відповідно до якого перші зобов’язалися не страйкувати 

за умови, що всі трудові конфлікти можна буде вирішити шляхом 

переговорів. Як наслідок — взірець благополучного та процвітаючого 



сьогодення. Об'єднання швейцарських профспілок — ОШП створене у 1880 

році, об'єднує 15 галузевих профспілок, які налічують 395 тис. членів. ОШП 

входить до Міжнародної конфедерації вільних профспілок (МКВП) і до 

Європейської конфедерації профспілок (ЄКП). 

Останнім часом у центрі уваги політичних дискусій в Україні знову 

постає питання перегляду всієї системи відносин між центральною владою і 

регіонами. Деякі політики навіть говорять про необхідність руху до 

федерального устрою разом із делегуванням центральною владою 

відповідних повноважень до регіонів, інші стверджують, що нам потрібна 

децентралізація влади із збереженням політичного устрою, але з більшими 

політичними повноваженнями для регіонів. Поряд із цим, в Україні активно 

дискутуються питання застосування механізму референдумів (як 

загальнонаціональних, так і місцевих) як інструментів прямої демократії. В 

обох випадках на швейцарську модель адміністративно-територіального 

устрою і швейцарську ж модель прямої демократії часто посилаються 

політики та експерти. 

 Однак, повне копіювання швейцарської моделі без належного 

вивчення її історії і чинників формування та розвитку політичної системи 

цієї країни може навпаки, сприяти деградації держави, її інституцій і 

провокувати розпад за ознаками соціокультурних та інших відмінностей. 

Досвід Швейцарії не може стати абсолютним авторитетом, але може 

продемонструвати усі переваги та недоліки прямої демократії, а точніше 

одного з її інструментів (референдуму), на практиці. Функціонування 

швейцарського зразку вимагає високого рівня політичної культури 

громадян, в той самий час ця ж культура формується під впливом 

політичної системи.  

Вагоме місце у політичній освіті і підвищенні політичної культури 

громадян відіграє політика багатомовності, притаманна Швейцарії. 

Професор вищого навчального закладу без будь-яких зусиль може 

прочитати лекцію німецькою, англійською чи французькою, якщо цього 



вимагатиме аудиторія. Діти, які виховуються в родинах з різними 

національними традиціями, можуть легко знайти спільну мову одне з 

одним. Дотримання принципу багатомовності сприяє абсолютно 

толерантному ставленню до інших культур, свідомому їх сприйняттю як 

власного збагачення. Здається, саме про це і писав Б. Барбер, наголошуючи 

на потребі визнання багатоманітності і толерантного ставлення до 

плюралізму у всіх його проявах, обговорюючи проблему освіти у США.  

Показовою у світлі дослідження швейцарського зразку організації 

політичної структури є робота С. Бальйоні «Вплив прямої демократії та 

розміру міста на політичну участь: швейцарський приклад» [141, 91-106], в 

якій автор детально вивчає унікальну модель політичної організації, шукає 

чинники, що впливають позитивно, і фактори, які здійснюють негативний 

вплив, на активність громадян і громади у політичних процесах. 

Досліджуючи швейцарський зразок, вчений звертається до двох ключових 

площин: особистих ресурсів та контексту, які формують політичну участь. 

Сама політична участь вимірюється науковцем за допомогою декількох 

індикаторів, а саме: ступенем залучення до політичних партій; 

використанням прямої демократії; участю у нетрадиційних, але легальних 

політичних діях; участі у нетрадиційних і нелегальних політичних діях, 

загальним інтересом до політики на різних рівнях; рішенням людей бути 

політично залученими до громадських чи неформальних спільнот. Загалом 

такі форми політичної участі можуть бути класифіковані як індивідуальні 

(ресурси) та зовнішні (можливості та тиск). Вчений переконаний, що 

активна громадянська позиція залежить від персональних якостей (рівня 

освіти, професійних умов та прибутків, відносин окремої людини з 

оточуючою її соціальною спільнотою), а також від контексту (розмірів 

населеного пункту, особливостей його продуктивної діяльності тощо). 

Вчений наголошує, що попри однакові умови для всіх кантонів Швейцарії, 

політична участь громадян та амплітуда використання інструментів прямої 

демократії різняться. 



 Для компаративного аналізу більш широкого та більш вузького 

шляху запровадження безпосередньої демократії автор звертається до 

кантонів Берн та Во, підкріплюючи власне дослідження достовірною 

соціологією. Виявляється, що у питаннях зацікавленості загальною 

політикою, власного регіону, національної політики, міжнародної політики і 

політики ЄС, мешканці німецькомовного кантону виявлялися більш 

зацікавленими на 5-10% за жителів франкомовного. Таку ситуацію              

С. Бальйоні пояснює більшим поширенням дружніх сусідських відносин у 

Берні, а також статусом міста як фактичної столиці країни, місцем 

розташування уряду, парламенту, національного банку, штаб-квартир 

різних міжнародних структур. Більшою є зацікавленість громадян 

політичними питаннями у Берні ще й в силу того, що мешканці цього 

кантону частіше читають газети, дивляться політичні шоу та вишукують 

інформацію у мережі Інтернет.  

Вчений доходить висновку, що рівень політичної участі 

громадянина напряму залежить від інтересів людини у політиці і рівня 

довіри до політичних інститутів. Чим вище інтерес, тим вище значення 

залученості до політичної партії, використання інструментів прямої 

демократії чи діяльності в рамках нетрадиційних легальних та нелегальних 

об’єднань. Неоднозначним виявляється аспект політичної довіри. Чим 

більша довіра до політичних партій, тим більша кількість людей матиме 

бажання долучитися до партійної діяльності. Чим менше довіри до уряду чи 

муніципальних управлінь, тим вище зиск на інструменти прямої демократії.  

Ще одне важливе дослідження з заданої тематики належить            

С. Моеклі, це стаття «Пряма демократія і політична участь крізь 

порівняльну перспективу» [141, 107-124], у якій вчений аналізує кореляцію 

між референдумами та політичною активністю громадян в різних 

європейських і світових демократіях, та досліджує політичну активність 

громадян у Швейцарії у історичній ретроспекції. Результати виявляються 

вражаючими. Виявляється, що з 1970 по 2000 рік у Швейцарії відбулося 264 



референдуми, в Італії – 54, у Ліхтенштейні – 43, а у Австралії – 19, при 

цьому середня участь громадян була наступною: у Швейцарії – 41,8%, в 

Італії – 63,8, у Ліхтенштейні – 70%, а у Австралії – 94,3. Очевидною є 

тенденція на більшу політичну активність за умов меншої кількості 

референдумів, і навпаки, коли громадяни мають можливість регулярної 

політичної залученості, їхній інтерес до політики менший. Інше статистичне 

дослідження вченого демонструє динаміку політичної активності громадян 

у Швейцарії за 90 років, починаючи з 1911 та закінчуючи 2001, при цьому 

виявляється, що пік участі громадян у виборах та референдумах 

спостерігався у 1920-ті роки і становив 81%, але з часом відбувається 

поступове згасання, і вже у 1990-ті роки графік знижується до відмітки 44%, 

що свідчить про втому населення і спад їхньої політичної зацікавленості. 

Напрошується логічний умовивід: якщо громадяни обмежені у можливості 

здійснення безпосередньої демократії у формі референдумів, їхня політична 

активність збільшується, у протилежному випадку – зменшується. 

Отже, ми можемо зробити наступні висновки. Зв'язок між 

політичним режимом та політичною участю очевидний. Рівень політичної 

участі зазнає впливу не лише від структури політичних інститутів, а й 

певних політико-культурних змінних. Навіть у Швейцарії політична участь 

різниться в залежності від особливостей кантону. Як ми бачимо завдяки 

емпіричним доведенням, ширша пряма демократія не приводить до більшої 

електоральної участі. Ми бачимо, що процедура референдуму стає рутиною 

і врешті розвиває тенденцію, спрямовану на зменшення зацікавленості щодо 

прийняття політичних рішень.      

 

3.3. Демократичні процеси в Україні в контексті ідей сильної 

демократії Б. Барбера 

 



Сьогодні Україна переживає доволі складний історичний етап, 

насичений економічним, соціально-політичними, культурологічними та 

геополітичними викликами. На міцність перевіряється і українська 

державність, і українська громада. Досвід нашої країни є унікальним і 

неповторним, він формується щоденно, привносячи зміни у суспільну 

свідомість, політичні пріоритети (зовнішні і внутрішні), ключові завдання, 

тактичні та стратегічні плани. Вітчизняна демократія тримає тест на 

витривалість і подальше майбутнє. Аналізуючи демократичні процеси в 

Україні під кутом зору концепції сильної демократії Б. Барбера, ми 

звернемося до вивчення ключових механізмів та інструментів, які сприяють 

залученості громадян до політики, а відтак формують ширшу пряму 

демократію: референдум та місцеве самоврядування.  

У даному аспекті ми б хотіли звернутися до трьох вихідних вимірів 

вивчення проблеми безпосередньої демократії в Україні: історичний; 

законодавчий та сучасний соціально-політичний. Для цього ми дослідимо 

ґенезу формування місцевого самоуправління на українських землях, 

законодавчу базу, що створює легальну основу для здійснення 

самоуправління і проведення народних зборів та референдумів, а також 

наріжні проблеми сьогодення у соціально-політичній площині.  

Формування інституту місцевого самоврядування на вітчизняних 

теренах має тривалу і насичену історію. Перші самоврядні організації відомі 

ще за додержавних часів, у східнослов'янських племен його зародження 

відбувалося в сім'ях, кровно споріднених у родах. Згодом більшого значення 

набуває сусідство, тобто близькість проживання. Таким чином утворюються 

поселення на зразок хуторів, міст та регіонів, спілкування між якими 

здійснювалось на основі звичаєвого права. Справи громад хуторів, міст і 

регіонів обговорювались та ухвалювались спільною радою (вічем), до якої 

входили старші представники від усіх сімей чи родів. За звичаєвим правом 

віче як форма самоврядування передавалось з покоління у покоління ще 

багато століть. 



І. Литвиненко у статті «Історичні традиції становлення і розвитку 

місцевого самоврядування в Україні» пише: «Україна протягом тисячі років 

намагалася створити власну повноцінну державу і протягом цього ж часу 

з’являлися, міцніли і знову знищувалися спроби запровадження місцевого 

самоврядування» [54, 43]. «І хоча очевидно, що сучасні поняття та зміст 

місцевого самоврядування відмінні від їхнього розуміння в минулому, але 

можливість провести певні історичні паралелі дозволяє зробити висновки 

про глибокі національні традиції організації самоврядування в Україні» [58, 

44]. 

У науково-дослідних джерелах існують різні підходи щодо 

періодизації становлення місцевого самоврядування, але етапи, 

запропоновані І. Грицяком, є в цілому відображенням загального розуміння 

цієї проблеми серед науковців. Вчений виділяє чотири періоди:                    

1) зародження, становлення та розвиток вітчизняних форм місцевого 

самоврядування – період, який сягає часів зародження й утворення держави 

східнослов’янських племен на українських теренах до середини XIV 

століття; 2) європеїзація місцевого самоврядування, що характеризувалась 

поєднанням місцевих форм самоврядування з елементами 

західноєвропейської організації (магдебурзьке право), починаючи з 

середини XIV століття до середини XIХ століття; 3) русифікація 

українського місцевого самоврядування, що було обумовлено входженням 

більшої частини українських земель до складу Російської Імперії;                

4) українізація місцевого самоврядування, що пов’язане зі спробами 

українізації у 20-ті роки ХХ століття, а також після здобуття Україною 

незалежності. 

І. Литвиненко вбачає доцільним виділення п’ятого етапу, який 

демонструє сучасний стан реформування місцевого самоврядування з 

урахуванням багатого історичного досвіду України та переваг моделей 

самоуправління у світових демократіях.  



Найбільш відомими формами місцевої демократії в історії 

місцевого самоврядування часів Київської Русі були віче (міські, 

територіальні) та збори (сходи) верв (жителів кількох сіл чи інших 

населених пунктів), де вирішувалися найважливіші питання. Для вирішення 

решти питань обиралися війти або інші посадові особи. Після входження 

українських земель до складу Великого Князівства Литовського елементи 

місцевого самоврядування, особливо в містах та містечках отримали 

подальший розвиток у формі війтівства. Війтів обирали на міських вічах, що 

в документах отримали назви «громада», «копа», «купа». 

Важливе значення для подальшого розвитку місцевого 

самоврядування в Україні мало магдебурзьке право, що починає 

поширюватися на українські міста від середини ХІV ст. Магдебурзьке право 

передбачало надання міській громаді права запровадити модель міського 

самоврядування на зразок управління німецьким містом Магдебургом і в 

деяких документах отримало назву німецького або саксонського права. 

Першому українському місту (Сянок) магдебурзьке право було 

дароване Галицьким князем Болеславом-Юрієм 1339 року. Пізніше 

магдебурзьке право було надано ряду інших українських міст. Юридичними 

наслідками надання місту магдебурзького права було: скасування звичаєвих 

норм, виведення міста з під юрисдикції місцевої адміністрації (феодалів, 

воєвод, намісників тощо) та запровадження власного органу міського 

самоврядування - магістрату. Але з часом магдебурзьке право в Україні 

через ряд об’єктивних історичних обставин поступово почали скасовувати. 

Остаточно по всій Україні його скасували 1831 року. І лише Київ зберіг цей 

статус до 1834 року. 

Вагомий вплив на розвиток місцевого самоврядування мала 

Козацька доба. Особливістю цього етапу є те, що він притаманний лише 

Україні. Сформувалась нова українська (козацька) державність - Запорізька 

Січ, яку називають прообразом справжньої держави. У Запорізькій Січі, яка 

виникла в середині ХVІ ст., вищим органом влади була військова рада, яка 



вирішувала найважливіші питання. Військова рада обирала старшину. Вища 

влада - військова, адміністративна, судова й духовна - належала кошовому 

отаману. Нижчу ланку посадових осіб очолював курінний отаман. 

Після підписання у 1654 році Переяславського Договору між 

Україною та Московською державою починається процес поступової 

ліквідації українських форм місцевого самоврядування: у 1764 році 

ліквідується Гетьманство, в 1775 - Запорізька Січ, в 1783 магістратські та 

ратушні суди замінюються судами «по учреждению о губерніях» та 

скасовується полковосотенний устрій. Після видання Катериною ІІ 21 

квітня 1785 року «жалованной грамоты на права и выгоды городам 

Российской империи» були створені нові органи міського самоврядування - 

міські думи. ХІХ ст. - початок ХХ ст. характеризується становленням в 

Україні загальноімперських форм місцевого самоврядування. Земська 

реформа 1864 року зумовила створення системи органів самоврядування на 

основі принципу виборів. Представницькими органами цієї системи були 

губернські й повітові збори, а їх виконавчими органами - управи 

відповідного рівня. Члени повітових земських зборів - гласні - обиралися з 

куріями (виборними групами, які відрізнялися соціальним станом). На 

волосних зборах обирали представників повітів, а ті потім - гласних 

повітових земських зборів. 

У перші роки свого існування земські органи самоврядування 

зіткнулися з пасивністю селян. Об’єктивно кажучи, селянство, що ледве 

вийшло з кріпацької неволі, в масі своїй було не готове до активної участі в 

роботі в органах земського самоврядування. Більшість селян на вибори 

йшла неохоче і тим більше не проявляла бажання потрапити в число 

голосних. Зрозуміти причини ухилень від почесних, але клопітливих 

обов’язків не важко: виїзди на сесії відволікали їх від господарства, 

з’явилися додаткові витрати, та турбувало сумнівне сусідство з «панами», 

для яких збори були справою звичною. Головами зборів повітів були 

предводителі дворянства, а представниками губернських зборів – губернські 



предводителі. Земські збори повітів завідували земським господарством 

повіту, губернські - тими господарсько-розпорядливими справами, які 

стосувалися цілої губернії. Але при цьому збори повітів були визнані 

цілком незалежними від губернських. Виконавчим органом повіту і 

губернського земського зборів були земські управи. Земські управи 

працювали постійно, а члени управи одержували за свою працю платню. 

Окрему цікаву сторінку в історії місцевого самоврядування 

складають спроби побудувати його систему на поч. XX ст. незалежними 

українськими урядами (Генеральним Секретаріатом, Гетьманатом, 

Директорією), і тому саме з цього періоду йде відлік процесу його 

українізації. 

З проголошенням незалежної Української Народної Республіки 

було здійснено спробу реформувати місцеве самоврядування. За 

ініціативою Центральної Ради проводились губернські та повітові 

національні з'їзди, які вирішували справи своєї компетенції політичного 

характеру, брали участь у національно-визвольному русі. У 1917 році в 

Україні відбулося ряд виборчих кампаній, починаючи з міських виборів за 

постановою Тимчасового уряду від 15 квітня 1917 року Українські партії 

прагнули у виборах за пропорційною системою зайняти міцні позиції в 

думах, забезпечивши підтримку діям УЦР на місцях. У ряді міст за 

Ініціативою української губернської ради створювали «українські 

демократичні блоки». 

У II Універсалі Центральної Ради від 20 листопада 1917 року 

оголошувалось про «вжиття всіх заходів до закріплення й поширення прав 

місцевого самоврядування, що є органами найвищої адміністративної влади 

на місцях». Зберігаючи земську систему самоврядування, IV Універсал 1918 

року запровадив ще й Ради робітничо-селянських і солдатських депутатів. 

За Конституцією УНР 1918 року конституційний лад України мав 

базуватись на засадах децентралізації: землям, волостям і громадам 



надавалися права широкого самоврядування. Проте ці конституційні 

положення не були реалізовані. 

З 29 квітня 1918 року Українську Державу очолював гетьман         

П. Скоропадський. Його «Грамота до всього українського народу», «Закони 

про тимчасовий державний устрій України» визначали основні засади 

влади. Проблеми місцевої адміністрації вони практично не регламентували і 

один абзац «Грамоти», яким населення повідомлялося про розпуск 

Центральної Ради та всіх її органів, давав підстави до висновку, що це 

стосується і сформованих в УНР місцевих органів. 

За наказом міністра внутрішніх справ Ф. Лизогуба комісари були 

усунуті зі своїх посад і їх місце посіли так звані старости, які й очолили 

місцеву адміністрацію. У своїй діяльності вони керувались «Тимчасовим на 

час війни положенням про губернських та повітових комісарів». Перед 

системою місцевих адміністрацій постало завдання впорядкувати місцеве 

життя, а саме: підтримання правопорядку в губернії, ознайомлення 

населення з нормативними актами Ради Міністрів, контроль за виконанням 

нормативних актів, інформування Ради Міністрів про ситуацію в губерніях, 

контроль за діяльністю місцевих органів та органів місцевого 

самоврядування, політичний нагляд за державними та громадськими 

організаціями. 

У сфері нормотворчої діяльності старости мали право видавати 

постанови у межах їх компетенції, припиняти дію розпоряджень місцевих 

державних органів і самоврядування, якщо вони суперечили чинному 

законодавству. Поступово до компетенції губернських та повітових старост 

було віднесено всю повноту влади на місцях. Було видано закон про 

Державну варту (міліцію), яка підпорядковувалась безпосередньо 

старостам. Так, на рівні губернії почав функціонувати «помічник-інспектор 

Державної варти», нарівні повіту «начальник повітової Державної варти». 

Це свідчило, що нова влада, взявши на озброєння повчальний досвід ЦР, 

прагне йти шляхом створення «сильної» місцевої адміністрації. 



Водночас ліквідовувались недержавні структури, які виконували 

управлінські функції на місцях. Діяльність рад, комітетів, спілок, інших 

органів була оголошена поза законом і всі їх розпорядження не мали 

юридичної сили. Складна політична ситуація змушувала уряд                      

П. Скоропадського розширити сферу діяльності старост з адміністративних 

функцій до поліцейсько-політичних. Так, було створено освідомчий відділ 

при управлінні губернського старости з основною функцією — боротьба з 

антидержавними злочинами. Начальник відділу призначався директором 

департаменту державної варти і підкорявся губернському старості. 

Відчуваючи підтримку уряду, старости зловживали владою, видавали 

конституційні постанови тощо, що змусило Раду Міністрів вжити 

контрзаходів: було видано обіжник «Про сферу діяльності губернських та 

повітових старост». 

Окрема проблема місцевої влади — взаємовідносини між 

старостами та органами самоврядування, більшість з яких була в опозиції до 

гетьмана та урядових структур. Координацією відносин державних органів 

із земствами і міськими думами, надання їм інформаційної, правової та 

матеріальної допомоги, адміністративним наглядом за їх діяльністю відав 

департамент місцевого самоврядування. Тимчасова урядова комісія у 

справах місцевого самоврядування на чолі з князем Голіциним встановила, 

що загалом діяльність земств і міських дум 1917-1918 рр. завдала шкідливих 

збитків для української державності. Уряд П. Скоропадського прийняв 

рішення створити у кожному повіті ревізійні комісії для перевірки 

діяльності земств та міських дум, за її результатами вирішувати майбутнє 

кожного органу місцевого самоврядування. Пропонувалось надати 

губернським та повітовим старостам повноваження розпускати земства 

через протиправний характер їх діяльності або встановити над ними 

контроль. 

Протест висловлювала громадськість України, створюючи 

організації, які захищали права міських дум: «Спілка міст північної 



України», «Рада представників великих міст України». Урядові структури 

негативно віднеслись до їх діяльності, заборонили проводити з'їзди, у 

результаті роль місцевого самоврядування було зведено до мінімуму. У той 

же час, визнаючи право територій на самоврядування, Рада Міністрів 

вирішила створити органи самоврядування на нових засадах згідно із 

законом 1918 року «Про вибори губернських і повітових земських гласних», 

але втілити його в життя не вдалося. 

Директорія як правонаступник УНР відновила дію багатьох актів 

Центральної Ради. Конгрес Трудового народу України у формі декларації 

1919 року ухвалив «тимчасову Конституцію УНР», проголошуючи таку 

модель місцевого самоврядування: «... мають бути скликані нові органи 

влади на місцях, а до того місцева влада належить комісарам, які повинні 

працювати в контакті і під контролем місцевих трудових рад, обраних 

пропорційно від селян і робітників». Було запропоновано і Закон «Про 

місцеві конгреси і ради трудового народу», де визначалося положення про 

місцеві органи влади і їх повноваження. Але за короткий час існування УНР 

це були лише спроби створити такі місцеві органи влади, вони не набули 

великого досвіду з вирішення місцевих справ. 

 Наступним етапом довгого й тернистого шляху становлення 

місцевого самоврядування на українських землях став період українізації, 

який розпочався у 20-х роках ХХ століття. Для цього періоду характерна 

спроба впровадження широких, демократичних основ місцевого 

самоврядування за режиму Української Народної Республіки. Більшість 

положень актів Української Народної Республіки не були реалізовані. У цей 

час масового характеру набуло створення рад робітничих, солдатських і 

селянських депутатів. За Конституцією УРСР 1919 року органами влади на 

місцях були ради, а у волостях, повітах і губерніях - з’їзди рад і обрані ними 

виконавчі комітети. Конституція УРСР 1937 року перетворила ради на 

представницькі органи на всіх рівнях, а Конституція 1978 року закріпила 

принцип єдності системи рад як органів державної влади. 



Відповідно до рішень союзних органів, прийнятих у 1989 - 1990 

роках, поряд з виконкомами та їх головами стали обиратися президії і 

голови рад. Початок реальному відродженню місцевого самоврядування в 

сучасних умовах поклали «Декларація про державний суверенітет України» 

і прийнятий на її основі й у відповідності з нею Закон УРСР від 07.12.1990 

«Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР і місцеве 

самоврядування». Було ліквідовано структурне двовладдя рад, оскільки 

голова ради ставав одночасно головою виконкому відповідної ради, проте 

породжено фактично функціональне двовладдя, у зв’язку з тим, що місцеві 

ради народних депутатів, відповідно до ст. 2 Закону, проголошувались 

одночасно органами місцевого самоврядування і органами державної влади. 

26.03.1992 з’явилася нова редакція Закону «Про місцеві ради 

народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування». 

Територіальною основою місцевого самоврядування проголошувалася 

сільрада, селище, місто, а регіональною – район та область. За Законом 

України «Про формування місцевих органів влади і самоврядування» (1994) 

ради всіх рівнів оголошувались органами місцевого самоврядування. 

Голови рад, за винятком районних у місті, обиралися шляхом прямих 

виборів безпосередньо населенням і за посадою очолювали виконавчі 

комітети. У травні 1995 року прийнято Закон України «Про державну владу 

і місцеве самоврядування в Україні». Первинними суб’єктами місцевого 

самоврядування визначалися територіальні колективи громадян, які 

проживають у селах, селищах, містах, а його територіальною основою - 

відповідні населені пункти.  

Таким чином, проаналізувавши історичний аспект формування та 

розвитку інституту самоуправління на українських землях, ми наблизилися 

до другої задачі даного підрозділу, а саме – вивчення сучасних 

законодавчих підвалин місцевого самоврядування та різних форм 

безпосередньої демократії в Україні. Для цього ми апелюватимемо до 

Конституції України, Закону України про всеукраїнський референдум (від 



06.11.2012), Закону України Про місцеве самоврядування в Україні та 

Постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 р. N555 Про 

затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 

документації на місцевому рівні.  

У Конституції України нас, у першу чергу, цікавлять статті, що 

гарантують форми прямого народовладдя. Стаття 38 стверджує, що 

громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у 

всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Одразу б 

хотілося акцентувати увагу на забезпечене Конституцією України право 

громадян брати участь у місцевих референдумах, позаяк, на практиці цього 

відбутися не може, адже Закон України про всеукраїнський та місцеві 

референдуми втратив чинність у зв’язку із прийняттям нового закону - 

Закону України про всеукраїнський референдум (від 06.11.2012). Попередня 

версія передбачала, що предметом місцевого референдуму може бути: 

прийняття, зміна або скасування рішень з питань, віднесених 

законодавством України до відання місцевого самоврядування відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць;  прийняття рішень, які 

визначають зміст постанов місцевих рад народних депутатів та їх 

виконавчих і розпорядчих органів. Саме через цей аспект відбуваються 

жваві дискусії серед політиків, технологів та громадськості щодо 

законодавчого та процедурного забезпечення не лише референдумів 

державного значення, а й місцевого рівня задля забезпечення ширшого 

доступу населення до керівництва проблемами локального рівня.  

Розділ ІІІ Конституції України повністю присвячений виборам та 

референдуму: Стаття 69 зазначає, що народне волевиявлення здійснюється 

через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Стаття 

70 закріплює право голосу на виборах і референдумах громадяни України, 

які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права 

голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними. У стаття 71 



говориться про те, що вибори до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, 

рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. 

Виборцям гарантується вільне волевиявлення. Стаття 72 інформує, що 

всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або 

Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією 

Конституцією. Всеукраїнський референдум проголошується за народною 

ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які 

мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму 

зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч 

підписів у кожній області. Стаття 73 містить інформацію про те, що 

виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну 

території України (ця стаття є надзвичайно показовою в аспекті фактичної 

анексії АРК Російською Федерацією на основі референдуму, проведеного 

врозріз діючій Конституції України). Стаття 74 фіксує те, що референдум не 

допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії. 

Місцевому самоврядуванню присвячений цілий ХІ розділ 

Конституції України. Статті зі 140 по 146 включно окреслюють та 

регламентують провадження місцевого самоврядування, визначаючи те, що 

це право територіальної громади - жителів села чи добровільного 

об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - 

самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 

законів України. Особливості здійснення місцевого самоврядування в 

містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України. 

Прописуються засади проведення виборів до сільської, селищної 

територіальної громади, наприклад, сільські, селищні, міські ради можуть 

дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, 

квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною 

власної компетенції, фінансів, майна. Окрім цього пояснюється специфіка 

матеріального і фінансового базисів діяльності місцевого самоврядування, 

проблема захисту прав органів місцевого самоврядування у суді тощо.  



Чинний Закон України про місцеве самоврядування в Україні в 

останній редакції від 11.04.2014, яка уточнила процедуру виборів, 

складається з п’яти розділів і містить детальне тлумачення основних 

принципів системи місцевого самоврядування, порядку формування та 

повноважень, матеріальної та фінансової основи (формування бюджету, 

видатки та доходи тощо), гарантії місцевого самоврядування та 

відповідальність його органів тощо. Для нас є важливим аспект пропису у 

першому розділі поряд з іншими основними термінами поняття місцевого 

референдуму, порядок призначення та проведення якого відповідно до 

статті 7 Закону визначається законом про референдуми. Але ми знаємо, що 

актуальний Закон України  Про всеукраїнський референдум не місить 

відомостей про місцевий референдум, що підтверджує неузгодженість 

вітчизняної законодавчої бази. Окремо б хотілося відзначити пункт Закону, 

що забезпечує можливість проведення громадських слухань мешканців з 

ключових проблемних питань місцевого значення. 

Закон України Про всеукраїнський референдум складається з 

тринадцяти розділів і місить загальні положення щодо всеукраїнського 

референдуму, як то основні поняття, принципи, засади і процес організації 

та проведення, основи проголошення всеукраїнського референдуму, 

особливості фінансового та матеріально-технічного забезпечення 

підготовки та проведення, засади процедури голосування і встановлення 

результатів, проведення агітації референдуму, формування комісій, 

забезпечення гарантії референдуму та діяльності суб’єктів процесу 

референдуму, правові наслідки тощо.  

На нашу думку, на окрему увагу заслуговує стаття 95 закону, в якій 

зазначається, що результати народного волевиявлення на всеукраїнському 

референдумі за народною ініціативою є остаточними та не потребують 

затвердження або схвалення будь-якими органами державної влади і є 

обов'язковими для виконання громадянами України, органами державної 

влади України, яких воно стосується та до повноважень яких віднесено. 

Стаття 96 про правові наслідки всеукраїнського референдуму, призначеного 



Президентом України та Верховною Радою України зазначає, що закон про 

внесення змін до Конституції України, прийнятий Верховною Радою 

України в порядку, встановленому статтею 156 Конституції України, та 

затверджений всеукраїнським референдумом, набирає чинності з дня 

офіційного оголошення результатів відповідного всеукраїнського 

референдуму, окрім випадків, коли дата набрання чинності таким Законом 

прямо передбачена положенням цього Закону. А це значить, що 

всеукраїнські референдуми на кшталт того, що був проведений 16 квітня 

2000 року, містив чотири питання, на які населення дало позитивну 

відповідь (понад 80% голосів «за» по кожному питанню), але зміни до 

законодавства так і не були внесені Верховною Радою в силу «дорадчого» 

характеру референдуму, більше не повторяться. У той же час ми розуміємо, 

що на часі уточнення даного закону із доповненням засадами місцевого 

референдуму, або ж взагалі – окремий закон із цього питання.  

Ще один із важливих документів, який розширює можливості 

безпосереднього народовладдя в Україні, є Постанова Кабінету міністрів 

України від 25 травня 2011 р. N555 Про затвердження Порядку проведення 

громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні. 

Здавалося б інтенції такої постанови дуже позитивні, але при детальному 

вивченні документу, можна діти висновку, що він допомагає взяти під 

контроль органів місцевої влади питання забудови і, насправді, націлений 

не підтримати громаду, а допомогти забудовнику. Адже у разі виникнення 

спірних питань між забудовником і представниками громадськості, має бути 

створена погоджувальна комісія, до якої входитимуть і експерти, і 

представники місцевої влади і власне незадоволені мешканці (яких може 

бути від 50% до 70% складу всієї погоджувальної комісії), але остаточне 

рішення у разі неспроможності комісії врегулювати спірні питання  між 

сторонами приймає відповідний орган місцевого самоврядування під час 

затвердження містобудівної документації. Власне і виходить, що громадян 



просто ставлять перед фактом забудови, а остаточне рішення від них не 

залежить.  

Тепер перейдемо до вивчення сучасного соціально-політичного 

стану, який, на нашу думку, має гарні передумови і потребу у розширенні 

прямого народовладдя. Події загальнонаціонального значення, які 

розпочалися 21 листопада 2013 року на майдані Незалежності у Києві, і 

вилилися у масове протистояння громадянського суспільства і держави, в 

черговий раз продемонстрували бажання і готовність людей захищати 

спільні інтереси, тяжіння до впливу та контролю над політикою країни, 

зростання рівня політичної культури громадян. Народне віче, яке 

проводилося щонеділі мітингувальниками, є прямим свідченням історичної 

генетичної пам’яті нації, яка хоче бути задіяною у процесі вироблення 

актуальних політичних рішень. Довіра до представників політикуму дуже 

мала, і суспільство сьогодні готове взяти на себе відповідальність займатися 

вирішенням важливих проблем, народу не достатньо такого інструменту 

контролю над депутатами як відзив. Масштабні заворушення в різних 

регіонах країни свідчать про те, що громадяни України, незалежно від 

релігійної приналежності, мовних пріоритетів та партійних орієнтацій 

прагнуть по-справжньому керувати політикою на локальному та 

регіональному рівнях і контролювати її на загальнонаціональному щаблі. 

За таких умов концепція сильної демократії Б. Барбера як 

нормативний регулятор прямої демократії у дії, практичний досвід світових 

демократій, таких як Швейцарія, Данія, Італія, безперечно, стають у нагоді. 

Треба посилювати децентралізацію політичної влади, віддаючи регіонам 

більше повноважень, а з ними і обов’язків по підтриманню ладу в рамках 

кожної конкретної адміністративно-територіальної одиниці. Закиди щодо 

необхідності зміни політичного устрою, вважаємо провокативними і 

такими, що не сприяють збереженню цілісності України, більшою мірою 

вони нагадують геополітичну провокацію, що має зовнішнє джерело. І в 

даному сенсі паралелі З ФРН або Швейцарією не будуть позитивними для 



вітчизняного контексту. Зрозуміло, що вище названі держави, маючи меншу 

кількість населення, доволі давно і ефективно функціонують в рамках 

федерацій, але економічний стан цих держав і загальний рівень культури 

населення не дає громадянам натяку на сепаратистські настрої. Справді, 

кожен кантон Швейцарії усвідомлює свою унікальність і специфіку, але 

бажання лишатися у складі держави, що процвітає в усіх царинах, 

переважає будь-які думки про відокремлення. Сьогодні в Україні ситуація 

геть інша, а тому федеративний шлях для нашої країни стане дорогою до 

загибелі як незалежної, суверенної та демократичної.  

Треба популяризувати референдуми загальнодержавного і 

місцевого рівнів, вони переконають населення у тому, що саме вони творять 

власну історію і культуру. Зрозуміло, що в умовах фінансової кризи, яка 

набирає обертів, в Україні фінансові витрати на референдуми можуть 

сприйматися недоцільними і зайвими, але вони необхідні для стабілізації 

соціально-психологічної ситуації в державі, задля того, щоб не допустити 

громадянську війну, яка призведе до абсолютної дестабілізації. Такі 

інструменти як збори громадян, громадянські слухання мають стати 

звичною процедурою вирішення суттєвих проблем, і вони повинні стати 

реальними важелями впливу на державну і місцеву політику, а не способом 

замилювання очей.  

В аспекті вивчення можливостей розвитку прямої демократії в 

Україні вважаємо доречною статтю Ю. Кальниша  «Пряма демократія в 

Україні: історичні традиції та перспективи розвитку». Написана 2008 року, 

стаття містить низку пророцьких сентенцій. Так вчений зазначає, що «Вже 

під час святкування другої річниці Помаранчевої революції, одним з 

основних питань, що постали в середовищі вітчизняного політикуму, були 

можливість і передбачувані терміни повторення Майдану. Актуальність 

цього питання не зменшується й зараз, про що свідчить високий рівень 

протестних настроїв у суспільстві. Зокрема, люди все менше довіряють 

політикам, незалежно від їхнього політичного кредо, що також, 



підтверджується різними опитуваннями громадської думки. З огляду на 

таку ситуацію ще більш актуальною для науково–теоретичного осмислення 

й практичного впровадження в політичне життя сучасної України стає 

проблема розвитку механізмів прямої демократії» [36, 5].  

Дослідник наголошує на тому, що недостатньо виборів і 

референдумів, а варто розробляти і поступово запроваджувати цілу систему 

інструментів безпосереднього народовладдя, він виділяє конкретні 

механізми, які можуть бути запроваджені на рівні села (вибори дільничних 

міліціонерів, головних лікарів, суддів тощо; скасування районних рад та їх 

заміна добровільними коопераціями місцевих громад (досвід Чехії); 

розробка і введення системи регулярного суспільного обговорення 

значущих проектів рішень місцевого рівня за допомогою сучасних засобів 

обробки й передачі інформації з ідентифікацією учасників); на рівні міста 

(прийняття стратегічних рішень регіонального розвитку тільки на основі 

рішень місцевого референдуму; введення муніципальної поліції та 

виборності низки посад міського рівня, наприклад, головний архітектор, 

землевпорядник, керівник комунального підприємства; запровадження 

регулярної обов’язкової звітності виборних посадовців); на рівні області 

(прийняття стратегічних рішень регіонального розвитку тільки на основі 

рішень місцевого референдуму; виборність «губернаторів» тощо); на 

національному рівні (формування на конституційному й законодавчому 

рівнях засад та механізмів нової форми здійснення державної влади – 

прямої демократії громадян (досвід Швейцарії); удосконалення механізмів 

національних і місцевих референдумів, зокрема – відпрацювання механізмів 

конституційного референдуму і дорадчого (національного і місцевого) 

референдуму; розробка і впровадження систем електронного голосування та 

інших заходів, спрямованих на зниження вартості голосування громадян з 

одночасним зниженням імовірності його фальсифікації технічними 

методами; створення системи оцінки роботи виборцями діяльності органів 

виконавчої влади та їх посадових осіб (державних службовців), які 

призначаються тощо) [36, 11-12].  



Зрозуміло, що вище озвучені механізми не є абсолютно 

збалансованою системою, а радше окремим інструментами, впровадження 

яких потребує і часових, і фінансових витрат, проте сьогодні вони можуть 

сприйматися як довготривалий орієнтир, який зможе допомогти 

оптимізувати взаємодії держави і суспільства у майбутньому, посилити роль 

і значення громади у розбудові власної місцевості і країни загалом.    

 

Висновки до третього розділу 

 

Підсумовуючи аргументацію третього розділу, можемо зроби 

наступні висновки: концепція сильної демократії Б. Барбера має значний 

аплікативний характер, і може застосовуватись при розробці механізмів 

оптимізації політичної участі громадян у політичних процесах в тих 

демократичних країнах, що прагнуть розширення безпосереднього 

народовладдя з метою приведення політичних реалій у більшу відповідність 

до нормативних демократичних ідей.  

У практичному вимірі демократії, орієнтовані на фундаментальні 

ідеї концепції Б. Барбера, мають певні перепони, що можуть серйозно 

зашкодити налагодженню демократичного діалогу між громадянами, 

громадою і державою тощо. Насамперед, до таких перешкод американський 

вчений відносить характер використання сучасних телекомунікаційних 

засобів та якість і спрямованість системи освіти, починаючи з початкової 

школи, закінчуючи підвищенням громадянської кваліфікації упродовж 

усього життя людини. Загалом, самі по собі інформаційні технології є 

нейтральними, але від суб’єкту їхнього володіння залежатиме спосіб і цілі 

їх використання. Безперечно, вони можуть стати корисними для прямої 

демократії, полегшивши процес комунікації між людьми, які за допомогою 

мережі Інтернет можуть відкрито висловлювати свої думки і дискутувати зі 

співгромадянами, які знаходять з іншого географічного боку держави. 



Окрім того, вони можуть спростити і оптимізувати процедуру виборів 

завдяки запровадженню електронного голосування. Але актуальною 

лишається проблема суспільства, в якому власники новітніх технологій 

диктують правила всім іншим, лишаючись відданими єдиній меті – 

матеріальному збагаченню, а не розвою демократії та підвищенню 

загальноосвітнього рівня громадян. 

Проблема освіти, яку аналізує Б. Барбер на прикладі США, є 

серйозною не лише для батьківщини автора концепції сильної демократії, 

але й для багатьох інших, у тому числі і України. На думку дослідника, 

школа має стати не лише місцем здобуття академічних знань, вона повинна 

бути ареною соціалізації, в результаті чого з неї будуть виходити не лише 

якісно підготовлені фахівці, а й свідомі громадяни, які орієнтуються у 

більшості значущих суспільно-політичних питань і хочуть брати участь у 

процесі їхнього вирішення. Для того, щоб громада була демократичною, 

треба почати з реформування громадської школи.  

Визнаючи нормативність своєї концепції Б. Барбер, не наполягає на 

її екстраполяції у політичну практику, але він переконує у необхідності 

приведення сучасних демократій до прямої форми. Громадяни мають стати 

творцями власної долі на місцевому, регіональному та 

загальнонаціональному рівнях, а для цього треба посилювати інститути та 

інструменти прямої демократії, насамперед, референдуми, збори громадян, 

суспільні обговорення, які матимуть не лише дорадчу силу, а й будуть 

джерелом прийняття політичних рішень.  

Задля вивчення продуктивності елементів прямої демократії ми 

звернулися до аналізу досвіду Швейцарії, в якій вже понад 100 років в 

рамках федерації, мешканці кантонів формують політику власної 

федеративної одиниці і загальнонаціональну, активно практикуючи 

процедуру референдумів. Ми усвідомили, що калькування досвіду 

Швейцарії не стане запорукою успішного розвитку демократії вітчизняного 

зразка, ми виявили навіть певні негативні тенденції від активного залучення 



громадян до політики, адже коли участь у референдумах стає рутиною, 

зацікавленість населення спадає. Проте участь у виробленні політичних 

рішень перекладає відповідальність на плечі тих, хто їх приймає, а відтак 

населення не може звинуватити офіційних представників влади у 

неправильних рішеннях і некомпетентності, адже ці рішення – стали 

продуктом їхнього прямого волевиявлення.  

Також ми досліджуємо демократичні процеси в Україні під кутом 

зору концепції сильної демократії Б. Барбера. І доходимо висновку, що 

сучасне громадянське суспільство готове і бажає взяти на себе більшу 

відповідальність щодо вироблення і прийняття політичних рішень, що є 

очевидним через перебіг соціально-політичних подій. Рівень політичної 

культури громадян зростає і це є одним із чинників, що створює сприятливі 

умови для розширення процедур прямої демократії. Окрім того українці 

мають історичну генетичну пам'ять, яка повсякчас нагадує про те, що ще з 

часів слов’янських племен на території українських земель, була поширена 

практика самоврядування. Ми дійшли висновку про те, що законодавча база 

потребує уточнень і вдосконалень, але наявні закони уже створюють 

фундамент для прикладного розвитку практик безпосереднього 

народовладдя.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного дослідження можна зробити наступні 

висновки. 

У дисертаційній роботі здійснено комплексний політологічний 

аналіз концепції сильної демократії Б. Барбера, в межах діалектичної 

традиції критично переосмислено її ключові положення. У цій концепції 

вдалося виявити суттєві теоретичні засади та ідеї, які можуть бути 

застосовані при дослідженні розвитку демократичних процесів у світовій 

суспільно-політичній практиці загалом та вітчизняній зокрема. 

Концепція сильної демократії Б. Барбера є завершеною, логічною і 

несуперечливою, що доводить системність авторського викладу інформації, 

несуперечливість гіпотез та можливість логічних узагальнень. По суті ідея 

сильної демократії – це конкретне втілення загальної партисипаторної 

моделі, яка передбачає докорінну зміну у розумінні ролі і значення 

громадянина та громадськості у політичних процесах.  

Дослідження концепції сильної демократії неможливе без аналізу 

теоретико-методологічних засад, якими виявляються науково-дослідні 

роботи вітчизняних (В. Бортніков, Т. Грозіцька, Н. Лікарчук тощо) та 

зарубіжних науковців (Дж. Вік, Дж. Вольф, Г. Дейлі, Г. Джордан, Т. Зіттель, 



Н. Картер, Р. Костанц, К. Макферсон, П. Маклаверті, В. Малоні, С. Мантін, 

С. Моеклі, С. Морис, Т. Праф).  

Обрана для даного дослідження методологія є стрижнем 

дисертаційної роботи, тому що містить ключові для осягнення предмету і 

виконання поставлених задач прийоми та методи, об’єднані таким чином, 

щоб максимізувати ефективність та результативність дослідження. Ми 

діємо в рамках наукової етики, дотримуючись базових принципів наукового 

аналізу, використовуємо низку логічних та загальнонаукових методів, як то 

синтез, аналіз, аналогія тощо, щоб уникнути хибних міркувань і 

суб’єктивності, ми спираємося на системний, структурно-функціональний, 

інституційний, історичний та порівняльний методи, а також 

соціокультурний підхід, які дозволяють дослідити концепцію сильної 

демократії як ціле, але з урахуванням особливостей складових елементів, 

побачити та оцінити переваги та недоліки ідей Б. Барбера, порівняти їх з 

теоретичними надбаннями інших представників партисипаторного підходу. 

Проаналізувавши теоретико-методологічні засади самої концепції 

сильної демократії, ми можемо констатувати, що до них належить критичне 

переосмислення Б. Барбером ліберальної ідеї в її темпоральному та 

соціокультурному аспектах, наукові роботи фундаторів партисипаторного 

напряму (Дж. Коул, К. Пейтмен, Дж. Бернхейм), які дозволяють наповнити 

новим змістом такі понятійно-категоріальні одиниці як політичне рішення, 

політична участь, загальне благо, пряма та представницька форми 

демократії. Зміст партисипаторного підходу полягає у одночасному 

переконструюванні свідомості громадян і політичної системи, в результаті 

чого пряма демократія сприйматиметься як істинний різновид 

народовладдя.  

З’ясовано, що концепція сильної демократії починається з критики 

реалізованого у США лібералізму, його застарілості і невідповідності 

актуальним вимогам і проблемам. Б. Барбер зазначає, що ліберальна 

практика американського зразку вирізняється своєрідним сприйняттям і 



розумінням соціального конфлікту, він упевнений, що три модуси прояву 

лібералізму у США, а саме анархізм, реалізм і мінімалізм, не ставлять собі 

за мету подолання конфлікту, а продукують три різні ставлення до нього – 

заперечення, придушення і толерантність. Тільки сильна демократія 

спроможна, на переконання вченого, запропонувати альтернативний 

варіант, який допоможе подолати протистояння у суспільстві, перевівши їх 

на якісно новий щабель, а це буде можливим лише за умови зміни 

суспільної свідомості, переосмислення ролі громадянського суспільства у 

процесах державотворення і значущості громадянина як ключового актора 

політичного процесу, який маючи доступ до інформації і вміння її 

аналізувати, проявлятиме активну громадянську позицію, беручи 

неопосередковану участь у політичному процесі, а саме буде задіяний у 

політичну практику на таких етапах, як обговорення, прийняття рішення, 

його реалізація та контроль над виконанням.  

Б. Барбер досліджує умови можливості розгортання політики і 

виділяє сім базових умов, без яких політика буде неможливою. До них 

вчений відносить дію, публічність, необхідність, вибір, обґрунтованість, 

конфлікт та відсутність незалежних основ для оцінки, він детально 

характеризує кожну з умов, і логіка його суджень виглядає злагодженою. 

Він переконаний у тому, що головними цінностями демократії як раніше, 

так і сьогодні лишаються свобода, справедливість і рівність, однак, лише 

сильна демократія в силу своєї змістовної специфіки може створити умови 

для їхньої повноцінної реалізації.  

Політична участь за Б. Барбером може бути повноцінною лише за 

умов реалізації у трьох ключових аспектах: спільному обговоренні, 

спільному рішенні і спільній дії. При чому на всіх цих етапах мають бути 

максимально враховані як когнітивні зв’язки, так і емоційні складові. 

Процедура обговорення передбачає не лише сам процес обміну думками, 

коли кожен бажаючий зможе висловитися з того чи іншого приводу, це 

першочергово вироблення порядку денного, логіки найбільш актуальних 



питань. І якщо прийняте рішення, схвалене більшістю, матиме опонентів, 

останні матимуть час і нагоду висловити свою незгоду. 

Доведено, що заслуга Б. Барбера полягає у тому, що вчений не 

просто розробляє несуперечливу теоретичну модель, він пропонує реальні 

шляхи і кроки по її реалізації у політичну практику. Він розробляє низку 

інституційних реформ, пов’язану із організацією діяльності нових 

соціальних структур, як то сусідські асамблеї, об’єднання громадян на 

локальному рівні, регіональному та загальнонаціональному. Він не лише 

говорить про їхню структуру, чисельний склад тощо, він пропонує 

повноцінну модель з урахуванням проблематики обговорень на 

першопочаткових етапах становлення, способом обрання представників у 

вигляді жеребкування, постійною ротацією задля подолання корупції, 

системи оплати громадянської роботи. Він переконаний, що ініціатива і 

референдум мають стати основними у діяльності локальних спільнот. Він 

говорить про створення громадської комунікаційної служби, що сприятиме 

розповсюдженню достовірної інформації серед населення, універсальну 

громадську службу, що матиме різні підрозділи і навчатиме усіх громадян. 

Вчений акцентує увагу на електронних засобах комунікації, наголошуючи 

на їхній провідній у майбутньому ролі. Створивши фізичний і духовний 

простір для реалізації політичної активності громадян, можна, на думку 

науковця, побудувати суспільство нового зразку. І хоча деякі аспекти його 

концепції видаються не у повній мірі реальними, ми можемо знайти 

практичне підтвердження імплементації ідей Б. Барбера у світовій 

політичній практиці. 

  Для дослідження продуктивності елементів прямої демократії ми 

звернулися до аналізу досвіду Швейцарії, в якій вже понад 100 років в 

рамках федерації, мешканці кантонів формують політику власної 

федеративної одиниці і загальнонаціональну, активно практикуючи 

процедуру референдумів. Ми усвідомили, що калькування досвіду 

Швейцарії не стане запорукою успішного розвитку демократії вітчизняного 



зразку. Було виявлено деякі негативні тенденції від активного залучення 

громадян до політики, адже коли участь у референдумах стає рутиною, 

зацікавленість населення політичними питаннями зменшується. Проте 

участь у виробленні політичних рішень перекладає відповідальність на 

плечі тих, хто їх приймає, а відтак населення не може звинуватити 

офіційних представників влади у неправильних рішеннях і 

некомпетентності, адже ці рішення – стали продуктом їхнього прямого 

волевиявлення.  

У ході дослідження було виявлено готовність громадянського 

суспільства в Україні до переходу до більш явних форм прямої демократії, 

запропоновано низку рекомендацій, які можуть бути використані на 

технологічному рівні відповідного поступу, досліджено історичні 

передумови для зміцнення безпосереднього народовладдя в нашій державі. 

Безперечно, на цьому шляху слід враховувати ті виклики, про які 

попереджає Б. Барбер, а саме: спосіб використання сучасних 

телекомунікаційних технологій та якість і спрямованість освіти, яка, на 

думку вченого, спочатку має виховувати громадян, а вже потім – фахівців у 

певній професійній сфері. 

Говорячи про подальші перспективи дослідження концепції сильної 

демократії Б. Барбера, можна б було провести більш глибокий 

компаративний аналіз ідей вченого та представників американської 

політичної науки, що репрезентують інші напрями та підходи.  

Слушним для поглиблення вивчення ідей Б. Барбера було б 

систематизоване вивчення усього комплексу його наукових робіт, а не лише 

присвячених концепції сильної демократії, які окрім питання прямої 

демократії, звернені на дослідження геополітичної проблематики, 

зовнішньої політики, фемінізму як явища суспільної дійсності.  

 Цікавим було б дослідження детальних моделей функціонування 

механізмів прямої демократії на прикладі окремих штатів США, зокрема, 



Каліфорнії, де активно використовується процедура референдумів, та інших 

західноєвропейських держав окрім Швейцарії.  

Загалом наукові дослідження Б. Барбера є вагомим внеском до 

світової політичної науки, а його постать мислителя-практика являє собою 

гідний зразок, про який треба знати, щоб бути обізнаним в актуальних 

політичних трендах. Введення Б. Барбера та його концепції сильної 

демократії у вітчизняну політологію вважаємо суттєвим внеском у розвиток 

останньої.  
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